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 N á v r h   
 

UZNESENIE 
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
z ................... 2009 

 
k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2008 

 
 Národná rada Slovenskej republiky 
 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1. návrh záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2008, ktorý 
podľa predbežných údajov vykazuje v metodike ESA 95 príjmy 696 078,0 mil. Sk, 
výdavky 740 563,0 mil. Sk a schodok 44 485,0 mil. Sk; 
 
A.2. podiel schodku verejnej správy na HDP za rok 2008, ktorý podľa predbežných 
údajov dosiahol 2,2 % hrubého domáceho produktu;  
 
A.3. konsolidovaný dlh verejnej správy, ktorý podľa predbežných údajov k 31.12.2008 
dosiahol 560 731,0 mil. Sk, čo predstavuje 27,6 % hrubého domáceho produktu v roku 
2008; 
 
B. schvaľuje 

 
B.1. štátny záverečný účet Slovenskej republiky za rok 2008, podľa ktorého sa v štátnom 
rozpočte dosiahli: 
 
- príjmy        342 003,2 mil. Sk 
- výdavky        363 216,9 mil. Sk  
- schodok                                            21 213,7 mil. Sk; 
 
B.2. návrh, aby schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte 
Slovenskej republiky za rok 2008 vo výške 21 213,7 mil. Sk bol uhradený príjmami 
z emitovaných štátnych dlhopisov vo výške 18 667,6 mil. Sk a prijatými úvermi vo 
výške 2 546,1 mil. Sk. 
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1. Súhrnná charakteristika ekonomického vývoja v roku 2008 

1.1. Základné tendencie vývoja ekonomiky  

V roku 2008 sa zaznamenalo vysoké tempo rastu ekonomiky (6,4 %) a úspešné 

naplnenie vyhliadok vstupu SR do eurozóny v plánovanom termíne k 1.1.2009. Tento fakt 

priaznivo vplýval na podnikateľské prostredie a záujem investorov o pokračujúce pôsobenie 

v SR. Hospodársky rast v roku 2008 bol podporovaný predovšetkým rastom domáceho 

dopytu,  pričom ekonomika nejavila známky ohrozenia makroekonomickej stability.  

Ku koncu roka sa však už začali prejavovať dôsledky globálnej finančnej krízy na 

reálnej ekonomike Slovenska. Hospodárska kríza priniesla v posledných mesiacoch roka 

značné oslabenie zahraničného dopytu, ktorý spôsobuje pokles slovenského exportu, 

spomalenie dynamiky produkčnej stránky, trhu práce a celkového domáceho dopytu.  

Otáznym ostáva rozsah a trvanie vplyvu finančnej krízy na reálnu ekonomiku Slovenska 

v dôsledku oslabovania ekonomickej aktivity najvýznamnejších obchodných partnerov SR. 

Oproti iným krajinám v regióne bude však ekonomika Slovenska fungovať v stabilnom 

menovom prostredí, ktoré so sebou priniesol vstup do eurozóny, čo bude priaznivo vplývať na 

dôveru investorov v slovenskú ekonomiku a na ich strategické rozhodnutia v regióne. 

Pozitívne vnímanie slovenskej ekonomiky v očiach zahraničia a schopnosť plniť finančné 

záväzky boli potvrdené v priebehu roka  aj zvýšením ratingu Slovenska. 

1.1.1. Ekonomický vývoj SR v kontexte vývoja globálnej ekonomiky  

Finančná kríza v druhej polovici roka 2008 výrazne zasiahla vyspelé ekonomiky, 

zatriasla dôverou vo finančné inštitúcie a prehĺbila neistotu ohľadom solventnosti viacerých 

významných inštitúcií, čo vyústilo do série bankrotov a nútených predajov. Znížená 

prístupnosť ku kapitálu napomáha prelievaniu sa problémov z finančných trhov do reálnej 

ekonomiky. Finančná a hospodárska kríza znižuje úroveň globálneho ekonomického rastu, 

ktorý by mal byť podľa MMF v roku 2009 najnižší za posledných 60 rokov1). Krízou boli 

zasiahnuté predovšetkým rozvinuté ekonomiky, keď mnohé z nich zaznamenali v druhej 

polovici roka 2008 pokles HDP. Kríza neobišla ani rýchlo sa rozvíjajúce sa ekonomiky Číny 

a Indie, ktoré sú zasiahnuté predovšetkým poklesom svetového obchodu. Silný dopyt z týchto 

krajín bol jednou z príčin zvyšovania ceny ropy, ktorá v júli 2008 dosiahla historické 

maximum, keď sa jej hodnota zastavila na úrovni 143,3 dolára za barel. Od polovice roka 

však začali ceny komodít klesať vplyvom oslabenia globálneho dopytu v dôsledku prieniku 

                                                 
1) World Economic Outlook január 2009 
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globálnej finančnej krízy aj do reálnej ekonomiky. Priemerné ceny ropy dosiahli od 

septembra do konca roka hodnotu 65,9 USD za barel.  

   

Vývoj vybraných ukazovateľov za eurozónu  
    2006 2007 2008 
HDP % rast 2.9 2.7 0.7 
Zamestnanosť* % rast 1.4 1.7 0.7 
Miera nezamestnanosti %  8.2 7.4 7.5 
Kompenzácie na zamestnanca* % rast 2.4 2.6 3.6 
Produktivita práce * % rast 1.6 1.1 0.4 
Jednotkové pracovné náklady* % rast 1.1 1.7 3.3 
Miera inflácie (HICP) %  2.2 2.1 3.3 
Bežný účet* % HDP -0.1 0 -0,5 
Deficit verejných financií* % HDP -1.5 -0.6 -1.8 
Verejný dlh* % HDP 68.6 66.1 72,7 
10Y Nemecký dlhopis % výnos do splatnosti 3.8 4.2 4,6 
USD/EUR  1.26 1.4 1.47 
Ropa, Brent USD/bl 65.6 72.7 97.4 
*pri ukazovateľoch sú za rok 2008 odhady podľa OECD a EK 
Zdroj: OECD, EK, Reuters 

 

Ekonomika eurozóny výrazne znížila svoju výkonnosť, predovšetkým v dôsledku 

vývoja v štvrtom štvrťroku, keď jej HDP vo štvrtom kvartáli medziročne poklesol o 1,2 %. 

V roku 2008 tak prišlo k spomaleniu ekonomického rastu na úroveň 0,7 %. Pokles 

ekonomickej aktivity vo štvrtom kvartáli sa odrazil aj na vývoji nezamestnanosti, ktorá sa 

zvýšila na úroveň 7,5 %. Najvyšší rast dosiahla spomedzi všetkých komponentov HDP vládna 

spotreba, ktorá sa zvýšila v reakcii na dôsledky krízy. V najväčšej ekonomike EÚ, 

v Nemecku, spotreba v roku 2008 stagnovala, čo bolo dôsledkom vysokej inflácie z prvej 

polovice roka. Nemecko tak bolo v roku 2008 ťahané predovšetkým výrazným rastom 

investícií. Francúzsko dosiahlo ekonomický rast na úrovni eurozóny vďaka nárastu vládnej 

spotreby. 

Vývoj zložiek HDP v roku 2008 (% rast) 

  
  

Rast reálneho 
HDP  

Súkromná 
spotreba  

Vládna 
spotreba Investície  

Nemecko 1 -0.4 2.0 3.6 
Francúzsko 0.7 1.3 1.6 0.4 
Eurozóna 0.7  0.4 1.8 0 
Zdroj: OECD  

 

Okrem eurozóny aj ekonomika SR citlivo reagovala na vývoj ďalších ekonomík 

v stredoeurópskom regióne, predovšetkým v Českej republike. V roku 2008 česká ekonomika 

dokázala rásť tempom 6,0 %, v roku 2009 sa tempo jej rastu znížilo na úroveň 4,0 %.   
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Vývoj makroekonomických indikátorov HDP v roku 2008 (% rast) 

 
HDP 

% rast 
Nezamestnanosť

% 
Inflácia 

% 
Bežný účet 

% HDP 
Deficit VF 

% HDP 
Nemecko 1.0 7.3 2.8 7.5 -0.1 
Francúzsko 0.7 7.4 3.2 -3.5 -3.4 
Poľsko  5.0 7.4 4.2 -5.2 -2.5 
Česko 4.0 4.4 6.3 -1.9 -1.2 
Maďarsko 0.9 8.0 6.0 -6.3 -3.3 
USA 1.2 5.8 3.8 -4.6 -5.8 
Svet 3.2     
Zdroj: OECD, EK, národné štatistiky 

                                              
Protichodne pôsobiace ekonomické vplyvy vytvárali pre menovú politiku v roku 2008 

zložité prostredie. Na jednej strane musela čeliť zrýchľujúcej sa inflácii a na strane druhej 

začínajúcemu poklesu ekonomickej aktivity. Americká centrálna banka (FED) 

niekoľkonásobne znížila svoju úrokovú sadzbu v snahe predísť recesii americkej ekonomiky. 

Kľúčová úroková sadzba FED sa tak zmenila zo 4,25 % na začiatku roka 2008, na úroveň 

0,25 % ku koncu roka. ECB od začiatku roka ponechávala svoju základnú refinančnú úrokovú 

sadzbu nezmenenú na úrovni 4,0 % a v júli pristúpila k jej zvýšeniu o 0,25 p. b., aby tlmila 

silné inflačné tlaky, keď sa inflácia v eurozóne dlhodobo držala nad stanovenou  hranicou 2 

%. Od začiatku septembra sa dilema pre menové politiky pomaly začínala vytrácať, keď ceny 

komodít postupne klesali a oveľa závažnejším problémom sa javia dôsledky finančnej krízy. 

V októbri 2008 prišlo ku koordinovanému zníženiu úrokových sadzieb ECB, FED, Bank of 

England a centrálnych bánk Švédska, Švajčiarska a Kanady o 0,5 p. b.. Išlo o bezprecedentný 

krok koordinácie menových politík s cieľom odvrátiť hrozbu globálnej recesie. ECB následne 

ešte niekoľkokrát znížila svoju úrokovú sadzbu na úroveň 2,5 % ku koncu roka 2008. 

1.1.2. Ekonomický rast SR a jeho štruktúra  

V roku 2008 zaznamenala slovenská ekonomika rast na úrovni 6,4 %. V porovnaní 

s rokom 2007 (10,4 %) ide o spomalenie, zapríčinené predovšetkým slabším výkonom 

ekonomiky v štvrtom štvrťroku. Rast bol v roku 2008 ťahaný domácim dopytom, keďže 

príspevok zahraničného dopytu k rastu HDP bol nulový. Domáci dopyt bol podporovaný 

predovšetkým spotrebou domácností, ktorej príspevok k celkovému rastu HDP činil 3,3 %, 

ako aj hrubými investíciami s príspevkom 2,4 %. Pozitívny vývoj na trhu práce - stúpajúce 

reálne mzdy a zamestnanosť - umožnili rast spotreby domácností na vysokej úrovni 6,1 %, čo 

znovu preukazuje, že z rastu ekonomiky profitujú nielen firmy, ale aj domácnosti. V pozadí 

horšieho výsledku zahraničného obchodu, v porovnaní s dvojcifernými rastami 

predchádzajúcich troch rokoch, stál pokles zahraničného dopytu našich najvýznamnejších 
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obchodných partnerov v druhej polovici roka 2008. V dôsledku toho vzrástol reálny export 

tovarov a služieb v roku 2008 len o 3,2 % a import o 3,3 %. 

Vývoj HDP a jeho hlavných  zložiek    

reálny rast v % 2006 2007 2008   

HDP  8,5 10,4 6,4 

z toho:    

  Konečná spotreba domácností 5,9 7,1 6,1 

  Konečná spotreba ver. správy 10,2 -1,3 4,3 

  Tvorba hrubého fixného kapitálu 9,3 8,7 6,8 

  Vývoz výrobkov a služieb 21,0 13,8 3,2 

  Dovoz výrobkov a služieb 17,7 8,9 3,3 
Zdroj: ŠÚ SR   Zdroj: ŠÚ SR 

 

Rast ekonomiky v roku 2008 bol mierne nižší ako sa pôvodne predpokladalo pri 

zostavovaní rozpočtu verejnej správy na rok 2008. Oproti predpokladom sa tiež horšie 

vyvíjala reálna mzda a bilancia bežného účtu. Z hľadiska vývoja verejných financií však 

celkový pozitívny vývoj ekonomiky vytváral pre plnenie daňových príjmov v roku 2008 iba 

pozitívne riziká. 

 

Aktualizácia prognóz na rok 2008 

v %, ak nie je uvedené inak Rozpočet 2008 Skutočnosť 
Rozdiel 
v p.b. 

Hrubý domáci produkt,  reálny rast 6,8 6,4 -0,4 
Hrubý domáci produkt v bežných cenách 
mld. Sk 1 988,5 2 028,4 39,9 
Konečná spotreba domácností,  reálny rast 6,0 6,1 0,1 
Konečná spotreba domácností,  nominálny 
rast 8,2 10,8 2,6 
Priemerná mesačná mzda,  reálny rast 4,5 3,3 -1,2 
Priemerná mesačná mzda,  nominálny rast 6,6 8,1 1,5 
Rast zamestnanosti (štatistické zisťovanie) 1,6 3,5 1,9 
Index spotrebiteľských cien,  priemerný rast 2,0 4,6 2,6 
Bilancia bežného účtu,  podiel na  HDP -2,6 -6,5 -3,9 

Zdroj: MF SR, ŠÚ SR 
 

1.1.3. Vývoj v hlavných odvetviach ekonomiky    

Priemysel    

Rast priemyslu (meraný indexom priemyselnej produkcie) sa v roku 2008 spomalil na 

úroveň 1,9 % (oproti 12,9 % v roku 2007). Podpísal sa pod to predovšetkým negatívny vývoj 

v posledných mesiacoch roka. Ťahúňom bola, podobne ako aj po iné roky, priemyselná 

výroba s rastom na úrovni 2,5 % a príspevkom k rastu 2,2 %; ťažba nerastných surovín 
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20
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poklesla medziročne o 20 %; výroba a rozvod elektriny, plynu a vody vzrástla o 2,1 %. 

V rámci priemyselnej výroby k rastu najviac prispeli výroba dopravných prostriedkov, výroba 

elektrických a optických zariadení, výroba výrobkov z gumy a plastov a výroba strojov 

a zariadení. Vývoj v produkcii sa premietol do tržieb podnikov za vlastné výkony a tovary, 

ktoré celkovo za priemysel stúpli v stálych cenách o 4,6 %. Hlavným impulzom rastu tržieb 

bola výroba dopravných prostriedkov, výroba výrobkov z gumy a plastov a výroba kovov 

a kovových zariadení. 

Rast produkcie a produktivity práce bol sprevádzaný tak rastom zamestnanosti ako aj 

priemernej mzdy. Zamestnanosť v priemysle vzrástla o 1,4 % (v priemyselnej výrobe o 2,1 

%), priemerná nominálna mesačná mzda o 6,9 % a dosiahla hodnotu 22 093 Sk. 

Stavebníctvo  

Stavebná produkcia v porovnaní s rokom 2007 vzrástla reálne o 11,9 %, čo sa 

prejavilo aj v raste nominálnych tržieb o 23,7 % (reálne o 16,1 %). Rast stavebnej produkcie 

bol sprevádzaný výrazným zvýšením zamestnanosti v stavebníctve o 9,1% a tiež rastom 

nominálnych miezd o 7,7 %. Rast stavebnej produkcie bol sprevádzaný rastom investícií s 

vyšším podielom investícií do stavieb (50,9 %) ako do strojov (41,8 %) a s vysokým reálnym 

rastom investícií do budov na bývanie 11,4 %, ktoré však rástli pomalšie ako investície do 

dopravných zariadení (23,1 %) a do ostatných strojov a zariadení (19,6 %). Počet začatých 

stavieb bytov v roku 2008 vzrástol o 56,3 %, počet rozostavaných stúpol o 19,7 % a počet 

dokončených stúpol o 4,3 %. 

Maloobchod   

Rast reálnej mzdy v národnom hospodárstve (4,3 %) sa prejavil aj vo výraznom raste 

tržieb maloobchodu. Subjekty realizovali tržby za predaj výrobkov v objeme 584,4 mld. Sk. 

Reálne sa tržby zvýšili o 7,2 %. Rast zamestnanosti v maloobchode dosiahol 2,0 % pri raste 

nominálnych miezd o 10,6 %. 

Finančný a nefinančný sektor   

Podľa predbežných údajov sa vo finančnom a nefinančnom sektore vytvoril zisk viac 

ako 268 mld. Sk, čo znamená  zníženie hospodárskeho výsledku oproti roku 2007 o 18,2 %. 

Výnosy pritom dosiahli hodnotu 5 941 mld. Sk (rast o 17,4 %), náklady sa zvýšili o 19,8 %. 

Nefinančné korporácie skončili so ziskom 286 mld. Sk, s poklesom o 7,4 %. Finančné 

korporácie skončili v roku 2008 so stratou 17,4 mld. Sk, pod čo sa podpísal predovšetkým 

posledný štvrťrok, kedy strata dosiahla až 39,4 mld. Sk.  
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1.2. Vývoj v jednotlivých segmentoch ekonomiky 

1.2.1. Cenový vývoj a inflácia   

Pre vývoj inflácie na Slovensku v roku 2008 je príznačný stúpajúci trend spôsobený 

prevažne reakciou na globálny nárast cien potravín a ropy. Aj napriek badateľnému 

externému šoku na ceny zostalo Slovensko jednou z krajín s najnižšou mierou inflácie. 

Priemerná ročná miera inflácie podľa národnej metodiky (index rastu spotrebiteľských cien 

CPI) dosiahla úroveň 4,6 % a harmonizovaný index HICP (metodika podľa EUROSTAT-u) 

4,0 %. Ešte podstatnejšou charakteristikou cenového vývoja je plnenie Maastrichtského 

inflačného kritéria počas celého roka 2008 s dostatočnou rezervou pod úrovňou referenčnej 

hodnoty. 

Inflácia v európskych krajinách kulminovala v septembri 2008. V tom období sa 

inflácia na Slovensku v metodike HICP pohybovala na úrovni 4,5 %. V ďalších mesiacoch 

nastal prepad v tempe rastu cien, ktorých vývoj je do značnej miery ovplyvnený oslabením 

globálneho dopytu, na pozadí ktorého stojí hospodárska kríza. Zároveň sa koncom roka 2008 

dostavil bázický efekt z klesajúcich cien surovín a potravín na komoditných trhoch, ktorý 

bude tlmiť rast cien po prechode na euro. 

 
 

Zdroj: ŠÚ SR, MF SR  Zdroj: ŠÚ SR,  MF SR 

 

Počas roka 2008 na priebeh inflácie vplývali viaceré protichodné faktory. Na jednej 

strane pôsobili faktory zmierňujúce priemernú ročnú infláciu – medzi ktoré sa radia už 

spomínané negatívne efekty v dôsledku hospodárskej krízy a vplyv bázického efektu v cenách 

energií a potravín, ktorých efekty sa prejavili v spotrebiteľských cenách po septembri 2008. 

Na druhej strane sa vynorili faktory zdvíhajúce infláciu v roku 2008, ktorými sú najmä 

jednorazové efekty (zvýšenie spotrebnej dane na cigarety, samotný vplyv zavedenia eura – 
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tzv. pre-changeover efekt) a postupné vyprchávanie vplyvu posilňovania výmenného kurzu na 

ceny obchodovateľných tovarov (exchange rate pass-through effect). 

Najvýznamnejší príspevok do miery inflácie v roku 2008 oproti predchádzajúcim 

rokom mali potraviny. Priemerný rast cien potravín za rok 2008 dosiahol 8,1 %, čo 

predstavuje príspevok k HICP vo výške 1,16 p.b. Ich ceny však stúpali v globálnom meradle, 

čo súviselo s rastúcim dopytom po potravinách v rozvíjajúcich krajinách ako je Čína a India, 

rekordne nízkymi zásobami potravinárskych komodít za posledné roky a hlavne etanolovým 

programom USA, ktorý rozpútal boj medzi producentmi potravín a producentmi 

alternatívnych palív. V druhej polovici roka sa ceny na komoditných trhoch prudko znížili, 

a to sa odrazilo aj v koncoročnej miere rastu cien potravín na Slovensku, kedy ceny 

medziročne rástli už len o 2,5 %. 

Nezanedbateľným determinantom vývoja cien obchodovateľných tovarov bez 

pohonných hmôt v roku 2008 bola apreciácia (zhodnocovanie) slovenskej koruny, ktorá sa 

premietala do cien dovážaných tovarov a tiež prudké oslabenie svetového dopytu po 

luxusných tovaroch a tovaroch krátkodobej spotreby, ktoré koncom roka 2008 pomohlo znova 

stlačiť medziročnú zmenu cien obchodovateľných tovarov do záporných čísel.  

V trhových službách, kde nie je veľký priestor pre zásadný rast produktivity práce, sa 

nárast jednotkových nákladov práce (ULC – unit labor costs) kompenzuje cez vyššie ceny. 

Z medziročného pohľadu rast cien trhových služieb bol rýchlejší ako v roku 2007 (v priemere 

7,8 %, čo je medziročne o 1 p.b. viac). Najväčší podiel na tomto náraste však mali výdavky 

v oblasti bývania – tzv. imputované nájomné, ktoré súvisí s výdavkami na bývanie 

v rodinnom dome a fond opráv v bytovom bloku. Medziročné tempo rastu imputovaného 

nájomného dosiahlo v roku 2008 až 16,7 %, bez ktorého by bol priemerný rast cien trhových 

služieb podstatne nižší, len 3,4 %. Príčina spočíva v nedostatočnom množstve investícií 

smerujúcich do obnovy bytového fondu v predchádzajúcom období. Zvýšenie výdavkov do 

rekonštrukcií bytov bolo v roku 2008 podporené aj pôžičkou Európskej banky pre obnovu a 

rozvoj, čo podnietilo záujem o zatepľovanie bytov. Splácanie pôžičiek si vyžaduje zvýšiť 

mesačné platby do fondu opráv.  

V roku 2008 sa v spotrebiteľských cenách prejavil aj vplyv zmeny nepriamych daní 

v dôsledku rozhodnutia vlády zvýšiť spotrebnú daň na cigarety začiatkom roka 2008. 

Príspevok k priemernej CPI inflácii predstavoval 0,06 p.b. 

Regulované ceny bolo potrebné v priebehu roka viackrát upravovať. Na pozadí 

zvyšovania cien energií pre domácnosti stáli rekordné ceny ropy, ktoré sa v júli 2008 priblížili 

až k hranici 144 USD/barel. Priemerná zmena regulovaných cien v roku 2008 bola 4,5 %. 
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Zdroj: ŠÚ SR, MF SR  Zdroj: ŠÚ SR,  MF SR 

Minuloročný vývoj spotrebiteľských cien (v štruktúre inflácie) a jeho determinanty 

naďalej potvrdzujú nákladový charakter inflácie, ktorý bol zásadne pod vplyvom externých 

faktorov, bez vážnejších tlakov zo strany domáceho dopytu. Navyše stabilizácia cien v závere 

roka 2008 naznačovala, že počnúc prvými mesiacmi tohto roka, keď sa na Slovensku zaviedlo 

euro, zanikli negatívne názory, ktoré by spájali rast cien s novou menou. 

Od začiatku roka 2008 sa na komoditných trhoch stupňovalo napätie, ktoré bolo úzko 

prepojené s nadmernou spotrebou v predchádzajúcom období. Ceny mnohých komodít 

dosiahli absolútne historické maximá a priemyselní výrobcovia vo svete, ale aj na Slovensku 

museli čeliť prudkému zvýšeniu cien ich vstupov, predovšetkým energetických. Relatívne 

pokojný rast cien indexu tuzemských cien priemyselných výrobcov (PPI) v roku 2007 sa 

v roku 2008 razantne zmenil, keď priemerná medziročná dynamika dosiahla 6,1 % (až o 3,9 

p.b. viac ako predchádzajúci rok). Rast cien sa podobne ako v prípade spotrebiteľskej inflácie 

koncom roka 2008 stabilizoval. 

1.2.2. Vývoj na trhu práce    

Vývoj trhu práce v roku 2008 je možné rozdeliť do dvoch období. V prvom období, 

počas prvých troch kvartálov roku 2008, pokračoval  pozitívny vývoj z roku 2007, na ktorý 

významne vplývali viaceré faktory z doposiaľ zrealizovaných systémových opatrení. 

Výsledným efektom bolo zvýšenie počtu zahraničných investorov, ktorí priamo alebo 

nepriamo cez dodávateľov vytvorili nové pracovné miesta. Pokračovalo zvyšovanie počtu 

zamestnaných, znížil sa počet nezamestnaných a miera nezamestnanosti.  

V druhom období 2008, ktoré zahrňuje štvrtý kvartál, sa zhoršenie externého 

prostredia začalo negatívne prejavovať aj v slovenskom hospodárstve a viedlo k zhoršeniu 
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situácie na trhu práce. Pokles zahraničného dopytu sa prejavil na znížení dopytu po pracovnej 

sile u hlavných exportérov, čo spolu s poklesom domáceho ekonomického sentimentu 

prispelo najmä k tlaku na znižovanie mzdových nákladov. V štvrtom kvartáli došlo k poklesu 

reálnej priemernej mesačnej mzdy o 0,2 %. 

Celkový vývoj za rok 2008 ale možno považovať za pozitívny. V porovnaní s rokom 

2007 počet zamestnaných podľa metodiky výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) 

vzrástol o 3,3 %, čo sa prejavilo aj v poklese priemerného počtu nezamestnaných, a to 

o 11,8 %. Miera nezamestnanosti sa znížila o 1,4 p.b. na úroveň 9,6 %. V súlade s poklesom 

počtu nezamestnaných podľa metodiky VZPS sa znížil aj priemerný počet disponibilných 

uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny2, a to 

o 6,1 %. Miera evidovanej nezamestnanosti z disponibilných uchádzačov tak klesla o 0,8 

percentuálnych bodov na úroveň 7,7 %. 

Trh práce  2008 
v tisícoch 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q rok 

Počet pracujúcich podľa VZPS 2 391.3 2 404.8 2 472.9 2 466.0 2 433.8 
medziročný rast v % 2.8 2.9 4.5 2.8 3.3 

Počet zamestnancov (štvrťročné štatistické 
výkazníctvo) 2 260.9 2 274.4 2 294.1 2 290.6 2 280.0 

medziročný rast v % 2.7 2.7 3.2 1.7 2.6 
Počet nezamestnaných podľa VZPS 280.5 270.8 244.1 234.1 257.5 

medziročný rast v % -7.4 -7.0 -18.1 -14.9 -11.8 
Počet disponibilných nezamestnaných 
(ÚPSVAR) 204.3 193.3 194.5 206.1 199.6 

medziročný rast v % -14.4 -0.8 -9.5 0.4 -6.1 
Miera nezamestnanosti podľa VZPS v % 10.5 10.1 9.0 8.7 9.6 

medziročná zmena v p.b. -1.0 -1.0 -2.2 -1.6 -1.4 
Miera evidovanej nezamestnanosti (ÚPSVAR) 7.8 7.4 7.5 7.9 7.7 

medziročná zmena v p.b. 0.0 -1.0 -0.8 0.0 -0.8 
Zdroj: ŠÚ SR 

V roku 2008 sa priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom 

hospodárstve zvýšila o 8,1 % na 21 782 Sk, pričom reálna mzda (nominálna mzda po 

zohľadnení rastu spotrebiteľských cien) vzrástla o 3,3 %.  

                                                 
2 podľa metodiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR), ktoré usmerňuje 46 úradov práce 



 10

 

  2008 
  1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Rok 
Priemerná mzda v NH (Sk) 20 443 21 459 21 226 23 991 21 782 
Medziročný rast v % 10 9.5 8.8 4.6 8.1 
Rast spotrebiteľských cien v % 4.0 4.5 5.1 4.8 4.8 
Reálny rast miezd v NH v % 6.0 5.0 3.7 -0.2 3.3 
            
  2004 2005 2006 2007 2008 
Priemerná mzda v NH (Sk) 15 825 17 274 18 761 20 146 21 782 
Medziročný rast v % 10.2 9.2 8.6 7.4 8.1 
Rast spotrebiteľských cien v % 7.5 2.7 4.5 2.8 4.8 
Reálny rast miezd v NH v % 2.7 6.5 4.1 4.6 3.3 
Zdroj: ŠÚ SR 

 

Od roku 2006 Štatistický úrad Slovenskej republiky vykazuje priemernú mzdu 

zamestnanca v národnom hospodárstve vrátane platov ozbrojených zložiek. Vyššie uvedené 

indexy rastu miezd sú však metodicky korektné – vzájomne porovnateľné. V roku 2008 

najrýchlejšie akcelerovali mzdy v sektore zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde mzdy vzrástli 

o 11,9 %. Najpomalšie rástla mzda v sektore hotely a reštaurácie (2,9 %) a v sektore finančné 

sprostredkovanie (3,6 %). Finančné sprostredkovanie si naďalej udržuje najvyššiu mzdovú 

úroveň (42 342 Sk) a  najnižšie mzdy sú v poľnohospodárstve (16 538 Sk) a v hoteloch 

a reštauráciách (15 481 Sk), kde však existuje aj neoficiálna zložka mzdy. 

1.2.3. Vývoj úrokových sadzieb na medzibankovom trhu    

Podobne ako v minulosti, aj v roku 2008 bol vývoj úrokových sadzieb previazaný s 

výkonom menovej politiky centrálnej banky, ktorý vychádza z  aktuálneho a očakávaného 

vývoja inflácie a ďalších relevantných makroekonomických indikátorov. V priebehu roka 

2008 pristúpila NBS k trojnásobnému zníženiu základnej úrokovej sadzby, celkovo o 1,75 

p.b. zo 4,25 % na 2,5 %. Znižovanie sadzieb reflektovalo menovú politiku Európskej 

centrálnej banky, ktorá po pominutí inflačných hrozieb znižovala sadzby s cieľom zabrániť 

recesii v eurozóne v dôsledku globálnej hospodárskej krízy. Slovensko vstúpilo 1.1.2009 do 

eurozóny pri základnej sadzbe NBS 2,5 % a od tohto dátumu sa slovenský finančný systém 

riadi menovou politikou ECB. Úrokové sadzby na krátkom konci výnosovej krivky 

(krátkodobé sadzby) boli v prvej polovici roka 2008 stabilné, pridržiavajúc sa základnej 

sadzby a v závere roka zaznamenali výrazný pokles, rovnako kopírujúc základnú sadzbu 

centrálnej banky. 
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Zdroj: NBS, MF SR  Zdroj: Reuters, MF SR 

 

Úrokové sadzby na dlhom konci výnosovej krivky (dlhodobé sadzby) boli v roku 2008 

pod vplyvom globálnej krízy a averzie investorov k riziku. V prvom polroku 2008 sa výnos 

10 ročných štátnych dlhopisov pohyboval na úrovni približne 4,5 %, v druhej polovici roka 

prišlo pod vplyvom prehlbujúcej sa krízy k nárastu požadovaných výnosov až k hranici 5 %. 

Výnos nemeckých štátnych dlhopisov ako referenčných úrokových sadzieb zaznamenal 

v druhej polovici roka výrazný pokles vplyvom rozširujúcej sa hypotekárnej krízy a s tým 

súvisiacim efektom úteku ku kvalite – presunom prostriedkov do menej rizikových aktív. 

Slovenským dlhopisom sa aj napriek znižovaniu sadzieb zo strany centrálnych bánk podarilo 

udržať svoj výnos, pričom sa výrazne zvýšila ich riziková prémia. Spread voči nemeckým 

dlhopisom dosahoval ku koncu roka 2008 približne 1,8 p.b. Tento trend nárastu rizikovej 

prémie je však charakteristický pre celú strednú a východnú Európu, pričom všetky ostatné 

krajiny V4 majú spready voči nemeckým dlhopisom ešte vyššie ako má SR. 

V súlade s vývojom na finančných trhoch sa nieslo v roku 2008 i obchodovanie na 

trhu dlhopisov. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) vydávala pre štát dlhopisy 

najmä v prvej polovici roka, pričom celková nominálna hodnota vydaných dlhopisov bola 

52,7 mld. Sk pod úrovňou plánu, ktorý bol 110 mld. Sk. Finančné potreby štátu boli vo 

zvýšenej miere pokrývané zdrojmi Štátnej pokladnice a z peňažného trhu. V októbri roka 

2008 boli emitované aj štátne pokladničné poukážky (ŠPP) do vlastného portfólia (45 mld. 

Sk) a následne bola časť z nich (cca 22 mld. Sk) predaná bankám v aukciách. Z dôvodu 

nepriaznivých podmienok na európskom kapitálovom trhu nebol emitovaný dlhopis na 

európskom trhu. Namiesto toho boli viac využité zdroje zo Štátnej pokladnice. Napriek 

nepriaznivým emisným podmienkam v roku 2008 na konci roku uložil ARDAL cca 62,9 mld. 

Sk voľných zdrojov na peňažnom trhu.  
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1.2.4. Platobná a obchodná bilancia   

Podľa predbežných údajov o vývoji platobnej bilancie SR v roku 2008 možno 

konštatovať, že v porovnaní s rokom 2007 sa deficit bežného účtu zvýšil približne o 1,2 % 

HDP na  úroveň 6,5 % HDP. Strednodobé odhady vývoja ekonomiky SR však naďalej 

naznačujú, že deficit sa bude postupne znižovať a v roku 2012 by mal dosiahnuť 3% z HDP. 

Deficit bežného účtu je do značnej miery krytý finančným účtom prostredníctvom prílevu 

priamych zahraničných investícií. Zhoršenie deficitu bežného účtu v roku 2008 bolo 

spôsobené predovšetkým negatívnym vývojom v oblasti bilancie služieb a prehĺbením 

deficitu na strane transferov.  

 

Podiel 12 mesačného deficitu  BU a obchodnej bilancie na 
HDP 

Zdroj: NBS, ŠÚ SR 
 

Po rokoch úspešného znižovania deficitu obchodnej bilancie, zostala hodnota deficitu 

približne na rovnakej úrovni ako v roku 2007. V absolútnom vyjadrení dosiahla v roku 2008 

výška deficitu bilancie tovarov hodnotu 21,5 mld. Sk (1,1 % HDP), čo predstavuje mierne 

zvýšenie oproti roku 2007 o 122 mil. Sk. Vývoj zahraničného obchodu bol v roku 2008 

ovplyvnený predovšetkým vplyvom globálnej ekonomickej krízy, ktorá sa naplno prejavila na 

vývoji zahraničného obchodu v posledných mesiacoch roka. V prvej polovici roka 2008 

vývoz aj dovoz pokračoval v trende z minulých rokov, keď rástol v priemere dvojciferným 

rastom. Vysoké vývozy prebiehali hlavne v súvislosti s pokračovaním etablovania sa nových 

výrob automobilového a elektrotechnického priemyslu najmä vďaka pôsobeniu zahraničných 

investorov. Vývoz rástol predovšetkým v triede Stroje, prístroje a elektrotechnické zariadenia. 

Z hľadiska komoditnej štruktúry rast dovozu kopíroval rast vývozu. V poslednom štvrťroku 

sa začal prejavovať pokles dopytu našich najväčších obchodných partnerov, pričom vývoz 

v tomto období poklesol v priemere o 11,5 %, kým dovoz ovplyvnený vysokou dovoznou 

náročnosťou poklesol o 11,4 %. Medziročný rast exportov tak zaznamenal v roku 2008 

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ay Ju
n Ju
l

A
ug Se
p

O
ct

N
ov D
ec

tovary BU



 13

hodnotu 5%, kým import rástol medziročne na úrovni 5,1 %. Podľa predbežných údajov sa 

oproti roku 2007 ceny dovozov zvýšili o 3 % a ceny vývozov o 1,4 %. Reálna hodnota čistého 

zahraničného dopytu zostala aj v roku 2008 kladná a príspevok zahraničného obchodu 

k reálnemu rastu HDP bol nulový.   

 
Vývoj mesačnej obchodnej bilancie v roku 2008 
(mld. Sk) 

 Vývoj kumulatívnej bilancie tovarov (mld. Sk) 

   

Zdroj: ŚÚ SR  Zdroj: ŠÚ SR 

 
Stav bilancie služieb sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne zhoršil. 

Bilancia služieb sa v roku 2008 skončila v deficite na úrovni 14,7 mld. Sk, kým v roku 2007 

dosiahla prebytok na úrovni 13,1 mld. Sk. Dôvodom zhoršenia vývoja v bilancii služieb je 

zníženie prebytku v bilancii cestovného ruchu a výrazné zhoršenie bilancie ostatných služieb 

(finančné, sprostredkovateľské služby). Tie skončili v roku 2008 v deficite 33,6 mld. Sk.   

V oblasti bilancie výnosov došlo k zníženiu deficitu oproti roku 2007. Deficit bilancie 

výnosov dosiahol hodnotu 69,1 mld. Sk, kým v roku 2007 bola hodnota deficitu na úrovni 

79,4 mld. Sk. V roku 2008 bol zaznamenaný tradičný odliv finančných prostriedkov kvôli 

vyplateniu dividend zahraničným investorom. V tomto roku však prišlo v dôsledku krízy k ich 

miernemu zníženiu a bilancia kompenzácií pracovníkov dosiahla vyšší prebytok oproti roku 

2007.  

  Bilancia bežných transferov sa v roku 2008 medziročne zhoršila a negatívne saldo 

z roku 2007 vo výške 11,1 mld. Sk. sa počas roku prehĺbilo;  po 12 mesiacoch roka 2008 

dosiahlo hodnotu 26,9 mld. Sk.  
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Vývoj bežného účtu platobnej bilancie v roku 2008 podľa jeho 
zložiek (mil. Sk) 

 
Zdroj: NBS, ŠÚ SR 

 
 Prebytok kapitálového účtu sa v roku 2008 zlepšil z úrovne 11,4 mld. Sk v roku 2007 

na úroveň 24,3 mld. Sk v roku 2008, čo bolo výsledkom súčasného nárastu príjmov a poklesu 

platieb v kapitálových transferoch. V roku 2008 prišlo k zníženiu prebytku na finančnom 

účte, ktorého bilancia dosiahla v roku 2008 stav 154,9 mld. Sk (v roku 2007 174,4 mld. Sk). 

Zníženie bolo ovplyvnené výrazným znížením ostatných investícií, na strane druhej prišlo 

k lepšiemu vývoju na strane portfóliových investícií, kde sa bilancia zmenila zo zápornej na 

prebytkovú.  Priame investície naďalej priaznivo ovplyvňovali finančný účet, avšak oproti 

roku 2007 sa ich efekt mierne oslabil. Celkovo bol v bilancii kapitálového a finančného účtu 

dosiahnutý prebytok, ktorý prevýšil negatívny vplyv bežného účtu. Celková hodnota 

platobnej bilancie napriek tomu skončila v deficite na úrovni 3,4 mld. Sk.   

 Celkové devízové rezervy ku koncu decembra dosiahli hodnotu 18,8 mld. USD, čo 

zodpovedalo 2,7-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých 

jedenásť mesiacov roka 2008. Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu decembra 2008 

dosiahol 37,3 mld. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 7,1 mld. EUR. 

 Priemerný nominálny výmenný kurz slovenskej koruny voči euru sa medziročne 

zhodnotil o 7,4 % (31,291 SKK/EUR v roku 2008 oproti 33,781 SKK/EUR v roku 2007). 

Oproti americkému doláru sa priemerný nominálny kurz medziročne zhodnotil o výrazných 

13,6 % (21,346 SKK/USD v roku 2008 oproti 24,713 SKK/USD v roku 2007). 
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2. Výsledok hospodárenia verejnej správy v metodike ESA 95 

Rozpočet verejnej správy na rok 2008 bol zostavený podľa metodiky ESA 95, 

rešpektujúcej časovo rozlíšený (akruálny) princíp, a zároveň aj na hotovostnej báze. 

Súbežným uplatnením obidvoch princípov sa dosiahol komplexný pohľad na priebeh 

hospodárenia s verejnými prostriedkami a zároveň sa zabezpečila aj medzinárodná 

porovnateľnosť tak rozpočtovaných ako aj skutočne dosiahnutých výsledkov. 

  V tejto časti záverečného účtu verejnej správy je prezentované hodnotenie plnenia 

rozpočtu zostaveného na časovo rozlíšenej báze. V druhej a tretej časti je akcent položený na 

hodnotenie plnenia rozpočtu zostaveného na hotovostnej báze. 

2.1. Stručná charakteristika metodiky ESA 95 

Vyčíslenie výsledku hospodárenia verejného rozpočtu v metodike ESA 95 znamená 

predovšetkým zaznamenanie uskutočnených transakcií v priebehu roka na časovo rozlíšenej 

báze a doplnenie úprav nezohľadnených vo výkazníctve. Výsledok hospodárenia, tzv. čisté 

pôžičky/čisté výpožičky, je konfrontovaný s výsledkom financovania vyplývajúcim                

z transakcií s finančnými aktívami a pasívami.  

Uplatnenie princípu akruálneho zaznamenania sa zabezpečilo úpravou údajov 

zostavených na hotovostnej báze zahrnutím položiek časového rozlíšenia – časovým 

rozlíšením úrokov, daní, sociálnych príspevkov a zahrnutím medziročnej zmeny stavu 

ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov.  

Pre zaznamenanie časového rozlíšenia daňových príjmov a sociálnych príspevkov  sa 

používa metóda časového posunu hotovostného plnenia. Od roku 2008 sa časovo rozlišuje aj 

daň z motorových vozidiel, ktorá je príjmom vyšších územných celkov. 

Vo výsledkoch za rok 2008 sa prvýkrát objavuje úprava súvisiaca so zdravotnými 

poisťovňami. V súlade s princípmi metodiky ESA 95, podľa ktorej sektor verejnej správy 

pozostáva z verejných netrhových inštitúcií, sa súkromné zdravotné poisťovne vylúčili zo 

sektora verejnej správy. Celkové hospodárenie sektora tak zahŕňa výsledky dvoch verejných 

zdravotných poisťovní a za súkromné poisťovne sa zohľadňujú iba príjmy, výdavky 

a akruálne úpravy týkajúce sa verejného zdravotného poistenia.  
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2.2. Výsledok hospodárenia verejnej správy v metodike ESA 95 

Na základe vyššie uvedenej metodiky boli výsledky hospodárenia subjektov verejnej 

správy v roku 2008 nasledovné: 

v mil. Sk
20071)

Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Rozdiel
1 2 3 4=3-2
-34 607 -46 475 -44 485 1 990

v tom: Štátny rozpočet -9 606 -51 137 -51 014 123
Štátne fondy spolu 4 767 5 273 6 649 1 376
Fond národného majetku SR -29 636 -304 -9 037 -8 733
Slovenský pozemkový fond 39 -15 -89 -74
Slovenská konsolidačná, a.s. -356 31 325 294
Verejné vysoké školy 1 403 56 414 358
Príspevkové organizácie štátu zaradené do sektora -612 -25 253 278
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou -49 -29 -60 -31
Ústav pamäti národa 0 0 2 2
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva -1 0 1 1
Slovenská televízia -156 0 -273 -273
Slovenský rozhlas 70 0 3 3
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu x 0 7 7
Rozhlasová a televízna spoločnosť x 0 -22 -22
Vyššie územné celky -1 520 -2 684 -1 672 1 012
Príspevkové organizácie VÚC zaradené do sektora 423 240 -132 -372
Obce -1 073 0 124 124
Príspevkové organizácie obcí zaradené do sektora 13 62 -28 -90
Sociálna poisťovňa 1 625 677 8 768 8 091
Zdravotné poisťovne 62 1 380 1 296 -84

Hrubý domáci produkt v bežných cenách 1 852 781 1 988 536 2 028 415 x
Percento schodku verejnej správy z HDP -1,9 -2,3 -2,2 0,1
1) Údaje za skutočnosť 2007 sú revidované.
2) Údaje za skutočnosť 2008 sú predbežné.
Zdroj: Ministerstvo financií SR, Štatistický úrad SR

20082)

Verejná správa spolu

Druh verejného rozpočtu

a

 
 

V porovnaní so Záverečným účtom verejnej správy za rok 2007 z apríla 2008 sa údaje 

za skutočnosť roku 2007 revidovali. Pri revízii sa zohľadnilo najmä: 

• aktualizácia časového rozlíšenia daní a poistného, 

• vylúčenie súkromných zdravotných poisťovní zo sektora verejnej správy. 

 

Údaje za skutočnosť roku 2008 je treba chápať ako predbežné, pretože sú spracované na 

základe výkazov, ktoré o svojom hospodárení v roku 2008 predložili jednotlivé subjekty 

verejnej správy, ale ktoré pritom neprešli schvaľovacím procesom. Definitívne údaje za rok 

2008 bude možné prezentovať po spresnení týchto výsledkov na základe vykonaných auditov 

a po získaní definitívnych údajov pre časové rozlíšenie daní a poistného za rok 2008 

z Daňového riaditeľstva SR, Colného riaditeľstva SR, Sociálnej poisťovne a zdravotných 

poisťovní.   
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V roku 2008 dosiahlo hospodárenie s verejnými financiami schodok vo výške 44 485 

mil. Sk, t.j. 2,2 % z HDP, z čoho dopad druhého piliera dôchodkovej reformy predstavoval  

1,3 % z HDP (25 403 mil. Sk).    

Celkový výsledok hospodárenia verejnej správy v porovnaní s rozpočtom bol lepší o 

0,1 percentuálneho bodu (v absolútnom vyjadrení 1 990 mil. Sk). Na zlepšení sa podieľali 

v rozhodujúcej miere skutočné výsledky hospodárenia verejnej správy; vplyv rastu HDP bol 

zanedbateľný. 

Ak sa hodnotia výsledky v metodike ESA 95, oproti rozpočtu mali pozitívny vplyv 

najmä výsledky dosiahnuté v Sociálnej poisťovni (8 091 mil. Sk), štátnych fondoch (1 376 

mil. Sk) a vo vyšších územných celkoch (1 012 mil. Sk). Výrazne vyšší prebytok v Sociálnej 

poisťovni oproti rozpočtu bol spôsobený najmä vyšším výberom poistného o 11 159 mil. Sk. 

V štátnych fondoch sa rozpočtovaný prebytok prekročil najmä preto, že skutočné nedaňové 

príjmy na hotovostnej báze boli vyššie o 1 895 mil. Sk v dôsledku vyšších kapitálových 

príjmov v Environmentálnom fonde o 2 258 mil. Sk z predaja emisných kvót.  Vyššie územné 

celky dosiahli nižší ako rozpočtovaný schodok v dôsledku pozitívneho vplyvu časového 

rozlíšenia výberu dane z motorových vozidiel o 982 mil. Sk.  

Celkové hospodárenie verejnej správy negatívne ovplyvnil najmä Fond národného 

majetku SR, ktorý vykázal v porovnaní s rozpočtom vyšší schodok o 8 733 mil. Sk. 

Hotovostný prebytok FNM, ktorý bol oproti rozpočtu vyšší o 1 491 mil. Sk, bol zhoršený 

úpravami súvisiacimi s prebratím rizikových záruk podľa paragrafu 30 zákona  č. 1992/91 zb. 

o veľkej privatizácii vo výške 4 671 mil. Sk a znížením príjmov z dividend, ktoré 

nepochádzali z hospodárskej činnosti platiteľov dividend (tzv. superdividenda3) vo výške 4 

272 mil. Sk. 

Nasledujúca tabuľka, v ktorej sa porovnáva hospodárenie verejnej správy podľa 

schváleného rozpočtu (stĺpec 1) a upravenej skutočnosti (stĺpec 2), poskytuje základný 

prehľad o vplyve plnenia rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov na plnenie rozpočtu 

schodku. 

                                                 
3 Superdividenda predstavuje úpravu v zmysle metodiky ESA95, pri ktorej sa z príjmov vylúči časť dividend 
pochádzajúca z inej ako hospodárskej činnosti platiteľa dividend, napr. precenenia majetku. Z tohto dôvodu 
negatívne ovplyvňuje schodok akcionára – prijímateľa dividend. 
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v mil. Sk

Položky Schválený 
rozpočet

Skutočnosť 
upravená1) Rozdiel

Skutočnosť v 
metodike 
ESA952)

a 1 2 3=2-1 4
Celkové príjmy konsolidované 668 697 674 275 5 578 696 078
z toho: daňové a poistné 563 616 574 112 10 496 580 546
            nedaňové 69 752 75 957 6 205 104 533
            granty a transfery 35 329 24 206 -11 123 10 999
Celkové výdavky konsolidované 715 172 722 600 7 428 740 563
z toho: bežné 654 526 637 697 -16 829 660 562
            kapitálové 60 646 84 903 24 257 80 001
Schodok podľa ESA95 -46 475 -48 325 -1 850 -44 485

2) Ide o predbežné údaje.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

1) V súlade s rozpočtom zaradené finančné toky z Európskej únie, úpravy týkajúce sa súkromných zdravotných poisťovní a vylúčené 
mimorozpočtové účty, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, RTVS, s. r. o. a Úrad pre dohľad nad výkonom auditu. 

 

Celkové konsolidované príjmy aj výdavky v roku 2008 prekročili schválený rozpočet. 

Pozitívne plnenie rozpočtu schodku podľa ESA 95 bolo dosiahnuté vyššími príjmami o 5 578 

mil. Sk (0,3 % z HDP), ako bolo uvažované v rozpočte. Najväčší podiel na prekročení 

rozpočtu celkových príjmov mali  daňové príjmy a príjmy zo sociálneho zabezpečenia        

(10 496 mil. Sk, t. j. 0,5 % z HDP) a nedaňové príjmy, ktorých rozpočet bol prekročený o      

6 205 mil. Sk (0,3 % z HDP). Vyššie plnenie daňových príjmov bolo však korigované 

nenaplnením rozpočtu grantov a transferov o 11 123 mil. Sk (0,6 % z HDP). Skutočne 

vynaložené výdavky boli o 7 428 mil. Sk (0,4 % z HDP) vyššie ako rozpočtované. Vysokú 

úsporu bežných výdavkov vo výške 16 829 mil. Sk (0,8 % z HDP) kompenzovalo oveľa 

vyššie prekročenie kapitálových výdavkov o 24 257 mil. Sk (1,2 % z HDP).  

Podrobnejšie údaje o rozdieloch medzi dosiahnutou skutočnosťou a rozpočtami 

jednotlivých subjektov verejnej správy poskytuje tabuľka Porovnanie skutočného 

a rozpočtovaného hospodárenia subjektov verejnej správy podľa metodiky ESA 95 v roku 

2008, uvedená na konci tejto časti. Údaje uvádzané v nasledujúcom texte sú prevzaté z tejto 

tabuľky (bez zložiek nezahrnutých v rozpočte).  

Prekročenie časovo rozlíšených príjmov z daní a poistného zabezpečili príjmy 

z poistného, ktoré prekročili rozpočet o 11 136 mil. Sk, konkrétne v zdravotných 

poisťovniach bola skutočnosť vyššia o 285 mil. Sk a v Sociálnej poisťovni o 10 851 mil. Sk. 

Celkové príjmy z daní naopak rozpočet nedosiahli o 640 mil. Sk, pričom v štátnom rozpočte 

bola skutočnosť nižšia o 5 503 mil. Sk, ale vyššia vo VÚC o 724 mil. Sk, v obciach o 4 128 

mil. Sk a v Environmentálnom fonde o 11 mil. Sk oproti rozpočtu.  
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K prekročeniu rozpočtu nedaňových príjmov, ktoré sú tvorené najmä príjmami 

z podnikania, z úrokov, administratívnymi poplatkami a kapitálovými príjmami, prispelo 

najmä prekročenie ich rozpočtu v obciach o 3 644 mil. Sk, v štátnom rozpočte o 3 441 mil. 

Sk, vo verejných vysokých školách o 1 853 mil. Sk a vo vyšších územných celkoch o 1 609 

mil. Sk. Celkový hotovostný výber nedaňových príjmov bol vyšší o 11 518 mil. Sk 

v porovnaní s rozpočtom bol negatívne ovplyvnený najmä úpravou príjmov z dividend o tzv. 

superdividendu (4 338 mil. Sk) a časovým rozlíšením príjmov a výdavkov.   

Prekročenie rozpočtu celkových výdavkov verejnej správy vo výške 4 284 mil. Sk    

(0,2 % HDP) spôsobilo najmä vyššie čerpanie kapitálových výdavkov o 24 164 mil. Sk.            

(1,2 % HDP). Vysoký rozdiel sa prejavil v štátnom rozpočte, kde skutočné kapitálové 

výdavky boli vyššie o 16 411 mil. Sk, vo Fonde národného majetku SR o 4 936 mil. Sk 

a v obciach o 4 764 mil. Sk. Kapitálové výdavky na hotovostnej báze boli vyššie iba o 11 936 

mil. Sk, no ich nárast spôsobili úpravy na akruálnu hodnotu, ktoré sa týkali najmä odpustenia 

nedobytných pohľadávok štátnym rozpočtom vo výške 7 795 mil. Sk, prevzatie rizikových 

záruk Fondom národného majetku SR v hodnote 4 671 mil. Sk a ďalších kapitálových injekcií 

vo výške 587 mil. Sk. 

Prekročenie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo kompenzované úsporou bežných 

výdavkov vo výške 19 880 mil. Sk (1,0 % HDP). Najväčšia úspora v bežných výdavkoch 

v porovnaní s rozpočtom sa dosiahla v štátnom rozpočte (27 054 mil. Sk) a v štátnych 

finančných aktívach (18 692 mil. Sk). Bola však kompenzovaná vysokým prekročením 

v obciach o 4 552 mil. Sk a v Sociálnej poisťovni o 3 908 mil. Sk, čo súviselo najmä 

s výdavkami, ktoré majú obligatórny charakter. Hotovostnú úsporu bežných výdavkov 14 099 

mil. Sk oproti rozpočtu znížili úpravy súvisiace s časovým rozlíšením a vylúčením 

súkromných zdravotných poisťovní zo sektora verejnej správy. 

Detailné informácie o plnení rozpočtu hotovostných príjmov a výdavkov sú uvedené 

v častiach Výsledky hospodárenia štátneho rozpočtu v roku 2008 a Výsledky rozpočtového 

hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy v roku 2008 v kapitolách venovaných 

jednotlivým subjektom verejnej správy.  

Podrobnejšie údaje o  schodku/prebytku v metodike ESA 95 a jeho faktoroch podľa 

jednotlivých subjektov verejnej správy sú uvedené v nasledujúcom texte, ktorý je doplnený 

o prezentáciu vplyvu schodku/prebytku na zmenu stavu dlhu. 
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2.2.0. Verejná správa celkom    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  792 168 837 128 44 960
  z toho: ·   100 daňové príjmy 560 690 584 186 23 496
   ·    200 nedaňové príjmy  69 752 109 773 40 021
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 24 181 24 683 502
              220 administratívne a iné poplatky 18 460 23 209 4 749
              230 kapitálové príjmy 8 107 12 416 4 309
              240 úroky 9 711 10 947 1 236
              250 úroky zo zahraničných úverov 7 15 8
              290 iné nedaňové príjmy 9 286 38 503 29 217
   ·    300 granty a transfery  161 726 143 169 -18 557
        

2 Výdavky spolu  836 807 865 564 28 757
  z toho: ·    600 bežné výdavky 767 840 777 526 9 686
              610, 620 mzdy a poistné 124 039 130 718 6 679
              630 tovary a služby 195 269 211 128 15 859
              640 bežné transfery 419 898 407 833 -12 065
              650 úroky 28 634 27 847 -787
   ·    700 kapitálové výdavky 68 967 88 038 19 071
              710 obstarávanie kapitálových aktív 36 949 47 214 10 265
              720 kapitálové transfery 32 018 40 824 8 806
         

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) -44 639 -28 436 16 203
         

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia   -996 -1 837 -841
  z toho: ·       pohľadávky  0  -2 319 -2 319
   ·       záväzky  0  2 763 2 763
   ·       časové rozlíšenie daní a poistného 2 926 -2 798 -5 724
   ·       časové rozlíšenie  platených úrokov -4 357 -3 111 1 246
   ·       časové rozlíšenie  prijatých úrokov 0 743 743
   ·       časové rozlíšenie ostatné 435 2 885 2 450
         

5 ostatné úpravy -840 -14 212 -13 372
         

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) -46 475 -44 485 1 990
  Príjmy podľa ESA 95  795 529 812 742 17 213 
  Výdavky podľa ESA 95  842 004 857 227 15 223 

  
Financovanie čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)   -244
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   68 883

   ·  Obeživo a vklady:  ostatné obchody bánk   65 274

  
 ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku 

(451)  57

   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   2 223

  
 ·  Akcie a ostatné podiely: príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 

452  1 329

        
9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   70 692
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   ·  Obeživo a vklady: ostatné obchody bánk   62 880
   ·  Cenné papiere okrem akcií: emisné ážio   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   6 269

   
·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií 
(814)   1 543

        
10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   25 098
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   83 560

   
·  Cenné papiere okrem akcií: emisia ŠPP a dlhopisov (511, 
512)   70 744

   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   12 800
   ·  Akcie a ostatné podiely: prijaté vklady do ZI (456)   16
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   58 462

   
·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-
003)  47 615

   
·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 
824)   9 897

   ·  Akcie a ostatné podiely: Zníženie ZI (819)   950
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie   -1 869
        

14 ostatné úpravy    -17 237
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch   -2 053
       

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14) -44 448
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     37

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
        

18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   44 485
        

19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -14 003
   ·  Obeživo a vklady   -4 447
   ·  Pôžičky   3 488
          nárast (+)    6 398
          pokles (-)    2 910
   ·  Akcie a ostatné podiely   -4 711
          nárast (+)   956
          pokles (-)   5 667
   ·  Ostatné finančné aktíva: zmena stavu pohľadávok   -8 333

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -9 850
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   2 643
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   4 055
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   -2 497

   
·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej 
mene   -15 024

   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   973
21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -623

   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=17)   -37

   ·  Ostatné štatistické diskrepancie   -586

22 
Medziročná zmena nekonsolidovaného maastrichtského dlhu 
(+) nárast (-) pokles     20 009
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2.2.1. Štátny rozpočet    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  348 252 342 003 -6 249
  z toho: ·   100 daňové príjmy 270 976 271 850 874
   ·    200 nedaňové príjmy  22 327 26 527 4 200
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 899 2 466 1 567
              220 administratívne a iné poplatky 7 955 8 912 957
              230 kapitálové príjmy 3 075 887 -2 188
              240 úroky 7 179 7 160 -19
              250 úroky zo zahraničných úverov 7 15 8
              290 iné nedaňové príjmy 3 212 7 087 3 875
   ·    300 granty a transfery  54 949 43 626 -11 323
          

2 Výdavky spolu  380 233 363 217 -17 016
  z toho: ·    600 bežné výdavky 340 425 314 793 -25 632
              610, 620 mzdy a poistné 57 554 58 020 466
              630 tovary a služby 56 409 42 527 -13 882
              640 bežné transfery 199 026 187 587 -11 439
              650 úroky 27 436 26 659 -777
   ·    700 kapitálové výdavky 39 808 48 424 8 616
              710 obstarávanie kapitálových aktív 12 361 15 046 2 685
              720 kapitálové transfery 27 447 33 378 5 931
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) -31 981 -21 214 10 767
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia   -1 502 -3 615 -2 113
  z toho: ·    pohľadávky    -1 371   
   ·    záväzky    334   
   ·    časové rozlíšenie platených úrokov a disážia -4 357 -3 111 1 246
   ·    časové rozlíšenie prijatých úrokov (ážio)   614   

  
 ·    akrualizácia výnosového úroku zo zahraničných    

pohľadávok   129   

   ·    časové rozlíšenie dividend   350   
   ·    časové rozlíšenie daní 2 420 -3 095 -5 515

  
 ·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU - priame 

platby 435 1 160 725

  
 ·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU - 

predfinancovanie fondov   1 365  

  
 ·   medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU -

intervenčné poľnonákupy   0   

  
 ·    medziročná zmena stavu pohľadávok voči EU - odvody 

do EU   10   

          
5  ostatné úpravy  -1 381 -9 380 -7 999

  
 ·    kapitálový transfer platený - odpustenie pohľadávok 

voči nefin. korporáciám   -7 126   

  
 ·    kapitálový transfer platený - odpustenie pohľadávok 

voči zahraničiu   -669   

   ·    odmena mandátorovi   -39   

  
 ·    tovarové deblokácie (splátky pohľadávok voči 

zahraničiu)   -19   

   ·    superdividenda   -46   
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   ·   transfer neziskovým inštitúciám - 2% daní -1 381 -1 481 -100
   ·    vylúčenie EU tokov z príjmov   -20 004   
   ·    vylúčenie EU tokov z výdavkov   20 004   
          

6  saldo mimorozpočtových účtov  0 -21 -21
   príjmy   37 606   
   výdavky   37 627   
          

7  saldo rozpočtových operácií ŠFA  -16 273 -16 784 -511
   príjmy 19 527 632 -18 895
   výdavky 35 800 17 416 -18 384
          

8 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5+6+7) -51 137 -51 014 123
  Príjmy podľa ESA 95 370 634 359 353   
  Výdavky podľa ESA 95 421 771 410 367   

  
Financovanie čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
9 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (11-

10+17)   -17 855

10 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)   66 968
   ·  Obeživo a vklady:  ostatné obchody bánk   65 274

  
 ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku 

(451)  0

   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   652

  
 ·  Akcie a ostatné podiely: príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 

452  1 042

        
11 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)   63 853

   ·  Obeživo a vklady: ostatné obchody bánk   62 880
   ·  Cenné papiere okrem akcií: emisné ážio   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   145

   
·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií 
(814)   828

        
12 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (13-14)   20 491
13 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)   73 247

   
·  Cenné papiere okrem akcií: emisia ŠPP a dlhopisov 
(511, 512)   70 701

   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   2 546
        

14 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)   52 756

   
·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-
003)  47 496

   
·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 
824)   5 260

        
15 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie   -3 498

        
16 ostatné úpravy (=5)   -9 380
17 Zmena stavu na bankových účtoch   -14 740

       
18 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (9-12+15+16)  -51 224
19 Financovanie MRÚ     121
20 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (18+19-8)     -89
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Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
        

21 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-8)   51 014
        

22 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -27 353
   ·  Obeživo a vklady   -17 134

  
                zmena stavu hotovosti zo súvah po vylúčení EU tokov a so zmenou stavu z 

ref. systému -14 740

  
                zmena stavu ostatných obchodov bánk bez 

úrokov   -2 394

   ·  Pôžičky   -944
          nárast (+)    396
                  Poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   267
                  akr. výnos. úroku zo zahraničných pohľadávok   129
          pokles (-)    1 340
                  príjmy zo splátok istín (410,420)   652
                  akr. výnos. úroku zo zahraničných pohľadávok   0
                  splátky úverov formou tovarových deblokácií   19

  
                kapitálový transfer platený - odpustenie 

pohľadávok voči zahraničiu   669

   ·  Akcie a ostatné podiely   -568
          nárast (+)   520
                  nákup akcií (814)   828
                  preklasifikované vklady do ZI   -308
          pokles (-)   1 088

  
                príjmy z predaja majetkových účastí 

(430,440,450)   1 042

   
               superdividenda (vyplatená dividenda nepokrytá prevádzkovým 
ziskom)  46

   ·  Ostatné finančné aktíva: zmena stavu pohľadávok   -8 707
                  akrualizácia daní   -3 095
                  pohľadávky súvisiace s EU tokmi   2 535
                  pohľadávky z dividend   350
                  medzispotreba-zmena stavu pohľadávok zo súvah   -1 371
                  zníženie pohľadávok z titulu nevymožiteľnosti   -7 126

23 Úpravy na maastrichtský dlh    -12 618
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   334
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   4 055
                  prijaté emisné ážio cash   -270
                 emisný diskont   4 325
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   -2 497
                  vplyv akrualizácie diskontu   -3 379
                  vplyv akrualizácie úrokov   268
                  vplyv akruálneho ážia   614

   
·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej 
mene   -14 510

   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
24 Štatistické diskrepancie (25-21-22-23)   -441

   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-20)   89

   ·  Ostatné štatistické diskrepancie   -530

25 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     10 513
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2.2.2.  Štátne finančné aktíva    
         v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  19 527 632 -18 895
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  0 11 11
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0 0 0
              220 administratívne a iné poplatky 0 0 0
              230 kapitálové príjmy 0 0 0
              240,250 úroky 0 0 0
              290 iné nedaňové príjmy 0 11 11
   ·    300 granty a transfery  19 527 621 -18 906

  
            z toho: prijatý kapitálový transfer-splátka NFV PT 

Žilina a Vodohospodárska výstavba 19 527 621 -18 906

          
2 Výdavky spolu  35 800 17 108 -18 692

  z toho: ·    600 bežné výdavky 35 800 17 108 -18 692
              610, 620 mzdy a poistné 0 0 0
              630 tovary a služby 0 0 0
              640 bežné transfery  35 800 17 108 -18 692
   .    prostriedky určené na dôchodkovú reformu 0 17 100 17 100
   ·    700 kapitálové výdavky 0 0 0
              710 obstarávanie kapitálových aktív 0 0 0
              720 kapitálové transfery 0 0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) -16 273 -16 476 -203
          

5  ostatné úpravy   -308   
   ·    preklasifikovanie FO na kapitálové injekcie   -308   
          
           

4 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (=3) -16 273 -16 784 -203
  Príjmy podľa ESA 95   632   
  Výdavky podľa ESA 95   17 416   

 

2.2.3. Mimorozpočtové účty    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  0 37 340   
  z toho: ·   100 daňové príjmy   4 161   
   ·    200 nedaňové príjmy    26 886   
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   110   
              220 administratívne a iné poplatky   457   
              230 kapitálové príjmy   419   
              240 úroky   16   
              290 iné nedaňové príjmy   25 884   
   ·    300 granty a transfery    6 293   
          

2 Výdavky spolu  0 37 627   
  z toho: ·    600 bežné výdavky 0 34 873   
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              610, 620 mzdy a poistné   4 680   
              630 tovary a služby   18 440   
              640 bežné transfery   11 753   
              650 úroky   0   
          
   ·    700 kapitálové výdavky   2 754   
              710 obstarávanie kapitálových aktív   1 301   
              720 kapitálové transfery   1 453   
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2)   -287   
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre nefinančný účet        
   ·    pohľadávky        
   ·    záväzky       
          

5  ostatné úpravy   266   
   ·    príjem na účte grantov a darov   266   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 0 -21   
  Príjmy podľa ESA 95   37 606   
  Výdavky podľa ESA 95   37 627   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  121
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    1

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   1
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    122
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   122
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  121
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2.2.4. Národný jadrový fond     
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  4 445 3 215 -1 230
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  4 440 3 212 -1 228
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0 0 0
              220 administratívne a iné poplatky 0 0 0
              230 kapitálové príjmy 0 0 0
              240 úroky 493 841 348
              290 iné nedaňové príjmy 3 947 2 371 -1 576
   ·    300 granty a transfery  5 3 -2
          

2 Výdavky spolu  2 168 1 140 -1 028
  z toho: ·    600 bežné výdavky 1 799 929 -870
              610, 620 mzdy a poistné 8 8 0
              630 tovary a služby 26 10 -16
              640 bežné transfery 1 765 911 -854
              650 úroky 0 0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 369 211 -158
              710 obstarávanie kapitálových aktív 1 0 -1
              720 kapitálové transfery 368 211 -157
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 2 277 2 075 -202
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre nefinančný účet  0 -48 -48
   ·    pohľadávky    6   
   ·    záväzky   -54   
          

5  ostatné úpravy  0 0   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 2 277 2 027 -250
  Príjmy podľa ESA 95   3 221   
  Výdavky podľa ESA 95   1 194   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  2 076
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
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   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -48
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    2 076
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  2 028
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     1

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -2 027

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    2 082

   ·  Obeživo a vklady   2 076
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   6
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -54
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   -54
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -1
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -1
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.5. Štátny fond rozvoja bývania    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  2 992 3 187 195
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  838 891 53
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0 0 0
              220 administratívne a iné poplatky 0 6 6
              230 kapitálové príjmy 0 0 0
              240 úroky 828 829 1
              290 iné nedaňové príjmy 10 56 46
   ·    300 granty a transfery  2 154 2 296 142
          

2 Výdavky spolu  76 76 0
  z toho: ·    600 bežné výdavky 50 57 7
              610, 620 mzdy a poistné 21 22 1
              630 tovary a služby 29 35 6
              640 bežné transfery 0 0 0
              650 úroky 0 0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 26 19 -7
              710 obstarávanie kapitálových aktív 13 12 -1
              720 kapitálové transfery 13 7 -6
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 2 916 3 111 195
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia   0 -11 -11
   ·    pohľadávky    -6   
   ·    záväzky   -5   
          

5  ostatné úpravy  0 0   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 2 916 3 100 184
  Príjmy podľa ESA 95   3 181   
  Výdavky podľa ESA 95   81   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  3 111
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    1 228

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   1 228
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    4 798
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   4 798
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
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12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -11
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    -459
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  3 100
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     0

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -3 100

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    3 105

   ·  Obeživo a vklady   -459
   ·  Pôžičky   3 570
          nárast (+)   4 798
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    1 228
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   -6
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -5
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   -5
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   0
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   0
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.6. Environmentálny fond    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  1 112 4 193 3 081
  z toho: ·   100 daňové príjmy 25 36 11
   ·    200 nedaňové príjmy  1 087 4 157 3 070
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 50 85 35
              220 administratívne a iné poplatky 1 033 1 309 276
              230 kapitálové príjmy 0 2 258 2 258
              240 úroky 4 36 32
              290 iné nedaňové príjmy 0 469 469
   ·    300 granty a transfery  0 0 0
           

2 Výdavky spolu  1 032 2 314 1282
  z toho: ·    600 bežné výdavky 141 186 45
              610, 620 mzdy a poistné 21 20 -1
              630 tovary a služby 32 78 46
              640 bežné transfery 88 88 0
              650 úroky       
   ·    700 kapitálové výdavky 891 2 128 1 237
              710 obstarávanie kapitálových aktív 1 1 0
              720 kapitálové transfery 890 2 127 1 237
           

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 80 1 879 1 799
           

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -357 -357
   ·    pohľadávky   -342   
   ·    záväzky    -15   
           

5  ostatné úpravy  0 0   
           

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 80 1 522 1 442
  Príjmy podľa ESA 95   3 851   
  Výdavky podľa ESA 95   2 329   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  1 880
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    24

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   24
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    101
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   101
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
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   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -357
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    1 803
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  1 523
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     1

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -1 522

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    1 538

   ·  Obeživo a vklady   1 803
   ·  Pôžičky   77
          nárast (+)   101
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    24
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   -342
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -15
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   -15
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -1
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -1
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.7. Fond národného majetku SR    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  18 826 17 163 -1 663
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  18 826 17 163 -1 663
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 18 701 16 735 -1 966
              220 administratívne a iné poplatky 0 8 8
              230 kapitálové príjmy 0 1 1
              240 úroky 122 415 293
              290 iné nedaňové príjmy 3 4 1
   ·    300 granty a transfery  0 0 0
          

2 Výdavky spolu  20 230 17 076 -3 154
  z toho: ·    600 bežné výdavky 20 213 17 073 -3 140
              610, 620 mzdy a poistné 80 72 -8
              630 tovary a služby 279 249 -30
              640 bežné transfery  19 846 16 751 -3 095
              650 úroky 8 1 -7
   ·    700 kapitálové výdavky 17 3 -14
              710 obstarávanie kapitálových aktív 17 3 -14
              720 kapitálové transfery  0 0 0
          
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) -1 404 87 1 491
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia   0 27 27
   ·    pohľadávky   0   
   ·    záväzky   27   
          

5  ostatné úpravy  1 100 -9 151 -10 251
   .    prevzatý dlh z rizikových záväzkov FNM SR   -4 671   

  
 .    zníženie rizikových záväzkov FNM SR  

     rozhodnutím súdu - prijatý kapitálový transfer   
91 

  

   .    superdividenda   -4 292   
   .    preklasifikovanie vkladu do ZI  na kapitálový  

     transfer   
-279 

  

          
6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) -304 -9 037 -8 733

  Príjmy podľa ESA 95   12 962   
  Výdavky podľa ESA 95   21 999   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  91
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    1

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 1
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    350
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
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   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  350
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   -4
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    4
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  4
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -53
        

14  ostatné úpravy (=5)   -9 151
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    -258
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14) -9 109
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     -72

            

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   9 037

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -4 560

   ·  Obeživo a vklady   -258
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   -4 222
          nárast (+): nákup akcií (814)   71
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  4 293
   ·  Ostatné finančné aktíva   -80
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    27
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   27
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme finančných záväzkov   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   71
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   72
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   -1
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     4 575
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2.2.8. Slovenský pozemkový fond    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  575 501 -74

  
z 
toho: 

·    200 nedaňové príjmy  575 501 -74

              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 292 348 56
              220 administratívne a iné poplatky 6 4 -2
              230 kapitálové príjmy 239 76 -163
              240 úroky 38 64 26
              290 iné nedaňové príjmy 0 9 9
   ·    300 granty a transfery  0 0 0
          

2 Výdavky spolu  590 487 -103

  
z 
toho: 

·    600 bežné výdavky 562 471 -91

              610, 620 mzdy a poistné 148 143 -5
              630 tovary a služby 175 95 -80
              640 bežné transfery 239 233 -6
              650 úroky 0 0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 28 16 -12
              710 obstarávanie kapitálových aktív 28 16 -12
              720 kapitálové transfery 0 0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) -15 14 29
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -103 -103
   ·    pohľadávky   -103   
   ·    záväzky   0   
          

5  ostatné úpravy    0 0
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) -15 -89 -74
  Príjmy podľa ESA 95   398   
  Výdavky podľa ESA 95   487   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  84
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
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   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -172
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    84
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  -88
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     1

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   89

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -43

   ·  Obeživo a vklady   84
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   -127
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -45
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   -45
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme finančných záväzkov   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -1
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -1
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.9. Slovenská konsolidačná, a.s.    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  271 446 175
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  271 446 175
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 3 2 -1
              220 administratívne a iné poplatky 0 1 1
              230 kapitálové príjmy 0 0 0
              240 úroky 261 430 169
              290 iné nedaňové príjmy 7 13 6
   ·    300 granty a transfery  0 0 0
          

2 Výdavky spolu  240 235 -5
  z toho: ·    600 bežné výdavky 232 222 -10
              610, 620 mzdy a poistné 151 154 3
              630 tovary a služby 76 61 -15
              640 bežné transfery 5 7 2
              650 úroky 0 0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 8 13 5
              710 obstarávanie kapitálových aktív 8 13 5
              720 kapitálové transfery       
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 31 211 180
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia (4)    29 29
   ·    pohľadávky   6   
   ·    záväzky   23   
          

5  ostatné úpravy (5)   85 85
   .  príjmy z prevzatých daňových pohľadávok   85   

  
 .  transfer daňovému riaditeľstvu z vymožených daňových 

pohľadávok   0   

          
6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 31 325   

  Príjmy podľa ESA 95   537   
  Výdavky podľa ESA 95   212   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  -652
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    257

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   257
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   -950
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11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    950
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
   ·  Akcie a ostatné podiely: Zníženie ZI (819)   950
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    29
        

14  ostatné úpravy    0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    -395
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  327
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     2

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -325

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -646

   ·  Obeživo a vklady   -395
   ·  Pôžičky   -257
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    257
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   6
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    973
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   0
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme finančných záväzkov   973
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -2
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -2
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.10. Verejné vysoké školy    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  15 491 17 411 1 920
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  1 320 3 026 1 706
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 17 22 5
              220 administratívne a iné poplatky 1 279 2 305 1 026
              230 kapitálové príjmy 3 214 211
              240 úroky 5 59 54
              290 iné nedaňové príjmy 16 426 410
   ·    300 granty a transfery  14 171 14 385 214
         

2 Výdavky spolu  15 435 17 550 2 115
  z toho: ·    600 bežné výdavky 14 197 15 579 1 382
              610, 620 mzdy a poistné 7 462 8 310 848
              630 tovary a služby 4 995 5 401 406
              640 bežné transfery 1 740 1 868 128
              650 úroky       
   ·    700 kapitálové výdavky 1 238 1 971 733
              710 obstarávanie kapitálových aktív 1 238 1 968 730
              720 kapitálové transfery 0 3 3
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 56 -139 -195
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia   0 557 557
   ·    pohľadávky   147   
   ·    záväzky   410   
          

5  ostatné úpravy    -4   
   ·    obstaranie kapitálových aktív prostr. lízingu   -4   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 56 414 358
  Príjmy podľa ESA 95   17 558   
  Výdavky podľa ESA 95   17 144   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  -76
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    1
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  1
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   -2
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
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   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    2
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  2
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    557
        

14  ostatné úpravy (=5)   -4
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    -77
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  479
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     65

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -414

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    71

   ·  Obeživo a vklady   -77
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   1
          nárast (+): nákup akcií (814)   1
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   147
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    410
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   410
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -64
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -65
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   1
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     3
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2.2.11. Príspevkové organizácie štátu zaradené do sektora    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  6 512 8 544 2 032
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  1 280 1 804 524
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 156 162 6
              220 administratívne a iné poplatky 1 089 1 302 213
              230 kapitálové príjmy 6 9 3
              240 úroky 1 1 0
              290 iné nedaňové príjmy 28 330 302
   ·    300 granty a transfery  5 232 6 740 1 508
          

2 Výdavky spolu  6 537 8 433 1 896
  z toho: ·    600 bežné výdavky 5 633 7 646 2 013
              610, 620 mzdy a poistné 3 035 3 765 730
              630 tovary a služby 2 560 3 790 1 230
              640 bežné transfery 38 91 53
              650 úroky 0 0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 904 787 -117
              710 obstarávanie kapitálových aktív 904 783 -121
              720 kapitálové transfery 0 4 4
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) 1-2) -25 111 136
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 142 142
   ·    pohľadávky   -23   
   ·    záväzky   165   
          

5  ostatné úpravy        
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) -25 253 278
  Príjmy podľa ESA 95   8 521   
  Výdavky podľa ESA 95   8 268   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  507
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   25
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    25

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   25
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12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    142
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    507
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  624
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     371

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -253

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    484

   ·  Obeživo a vklady   507
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   -23
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    165
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   165
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -380
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -371
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   -9
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     16
 

 

 



 43

 
2.2.12. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  457 505 48
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  16 51 35
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0 0 0
              220 administratívne a iné poplatky 15 43 28
              230 kapitálové príjmy 0 0 0
              240 úroky 1 1 0
              290 iné nedaňové príjmy 0 7 7
   ·    300 granty a transfery  441 454 13
          

2 Výdavky spolu  486 505 19
  z toho: ·    600 bežné výdavky 400 395 -5
              610, 620 mzdy a poistné 230 246 16
              630 tovary a služby 169 148 -21
              640 bežné transfery 1 1 0
              650 úroky 0 0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 86 110 24
              710 obstarávanie kapitálových aktív 86 110 24
              720 kapitálové transfery 0 0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) -29 0 29
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -60 -60
   ·    pohľadávky   9   
   ·    záväzky   -69   
          

5  ostatné úpravy    0   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) -29 -60 -31
  Príjmy podľa ESA 95   514   
  Výdavky podľa ESA 95   574   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  1
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
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12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -60
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    1
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  -59
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     1

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   60

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    10

   ·  Obeživo a vklady   1
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   9
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -69
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   -69
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -1
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -1
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.13 Ústav pamäti národa    
          v mil. Sk 

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  49 49 0
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  0 0 0
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0 0 0
              220 administratívne a iné poplatky 0 0 0
              230 kapitálové príjmy 0 0 0
              240 úroky 0 0 0
              290 iné nedaňové príjmy 0 0 0
   ·    300 granty a transfery  49 49 0
          

2 Výdavky spolu  49 47 -2
  z toho: ·    600 bežné výdavky 47 47 0
              610, 620 mzdy a poistné 30 30 0
              630 tovary a služby 17 17 0
              640 bežné transfery 0 0 0
              650 úroky 0 0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 2 0 -2
              710 obstarávanie kapitálových aktív 2 0 -2
              720 kapitálové transfery 0 0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 0 2 2
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia    0 0
   ·    pohľadávky   0   
   ·    záväzky   0   
          

5  ostatné úpravy    0   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5)   2 2
  Príjmy podľa ESA 95   49   
  Výdavky podľa ESA 95   47   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  2
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
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12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    0
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    2
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  2
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     0

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -2

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    2

   ·  Obeživo a vklady   2
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   0
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    0
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   0
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   0
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   0
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.14. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  18 18 0
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  0 0 0
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0 0 0
              220 administratívne a iné poplatky 0 0 0
              230 kapitálové príjmy 0 0 0
              240 úroky 0 0 0
              290 iné nedaňové príjmy 0 0 0
   ·    300 granty a transfery  18 18 0
          

2 Výdavky spolu  18 21 3
  z toho: ·    600 bežné výdavky 18 21 3
              610, 620 mzdy a poistné 10 10 0
              630 tovary a služby 8 11 3
              640 bežné transfery 0 0 0
              650 úroky 0 0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 0 0 0
              710 obstarávanie kapitálových aktív 0 0 0
              720 kapitálové transfery 0 0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 0 -3 -3
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia     4 4
   ·    pohľadávky   0   
   ·    záväzky   4   
          

5  ostatné úpravy    0 0
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5)   1 1
  Príjmy podľa ESA 95   18   
  Výdavky podľa ESA 95   17   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  -3
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
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12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    4
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    -3
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  1
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     0

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -1

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -3

   ·  Obeživo a vklady   -3
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   0
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    4
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   4
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   0
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   0
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.15. Slovenská televízia    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  0 2 396 2 396
  z toho: ·    100 daňové príjmy    1 575 1 575
   ·    200 nedaňové príjmy  0 729 729
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   38 38
              220 administratívne a iné poplatky   681 681
              230 kapitálové príjmy   3 3
              240 úroky   3 3
              290 iné nedaňové príjmy   4 4
   ·    300 granty a transfery  0 92 92
          

2 Výdavky spolu  0 2 495 2495
  z toho: ·    600 bežné výdavky 0 2 296 2 296
              610, 620 mzdy a poistné   523 523
              630 tovary a služby   1 731 1 731
              640 bežné transfery   42 42
              650 úroky   0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 0 199 199
              710 obstarávanie kapitálových aktív   199 199
              720 kapitálové transfery 0 0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 0 -99 -99
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -174 -174
   ·    pohľadávky   -161   
   ·    záväzky   -13   
          

5  ostatné úpravy    0   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 0 -273 -273
  Príjmy podľa ESA 95   2 235   
  Výdavky podľa ESA 95   2 508   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  -98
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    6
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  6
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
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   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -174
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    -104
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  -272
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     1

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   273

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -259

   ·  Obeživo a vklady   -104
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   6
          nárast (+): nákup akcií (814)   6
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   -161
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -13
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   -13
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -1
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -1
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.16. Slovenský rozhlas    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  0 846 846
  z toho: ·    100 daňové príjmy    678 678
   ·    200 nedaňové príjmy  0 112 112
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   11 11
              220 administratívne a iné poplatky   92 92
              230 kapitálové príjmy   6 6
              240 úroky   1 1
              290 iné nedaňové príjmy   2 2
   ·    300 granty a transfery    56 56
          

2 Výdavky spolu  0 837 837
  z toho: ·    600 bežné výdavky 0 782 782
              610, 620 mzdy a poistné   261 261
              630 tovary a služby   435 435
              640 bežné transfery   85 85
              650 úroky   1 1
   ·    700 kapitálové výdavky 0 55 55
              710 obstarávanie kapitálových aktív   55 55
              720 kapitálové transfery   0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 0 9 9
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -13 -13
   ·    pohľadávky   -15   
   ·    záväzky   2   
          

5  ostatné úpravy    7   
   .    preklasifikovanie výdavku na splátku dodáv. úveru   7   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 0 3 3
  Príjmy podľa ESA 95   831   
  Výdavky podľa ESA 95   828   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  9
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    10
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  10
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0
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   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -13
        

14  ostatné úpravy (=5)   7
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    -1
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  3
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     0

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -3

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -6

   ·  Obeživo a vklady   -1
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   10
          nárast (+): nákup akcií (814)   10
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   -15
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    2
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   2
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   0
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   0
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     -7
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2.2.17. Úrad pre dohľad nad výkonom auditu    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  0 21 21
  z toho: ·    100 daňové príjmy    0 0
   ·    200 nedaňové príjmy  0 13 13
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   0 0
              220 administratívne a iné poplatky   1 1
              230 kapitálové príjmy   0 0
              240 úroky   0 0
              290 iné nedaňové príjmy   12 12
   ·    300 granty a transfery    8 8
          

2 Výdavky spolu  0 12 12
  z toho: ·    600 bežné výdavky 0 9 9
              610, 620 mzdy a poistné   5 5
              630 tovary a služby   4 4
              640 bežné transfery   0 0
              650 úroky   0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 0 3 3
              710 obstarávanie kapitálových aktív   3 3
              720 kapitálové transfery   0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 0 9 9
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -2 -2
   ·    pohľadávky   1   
   ·    záväzky   -3   
          

5  ostatné úpravy    0   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 0 7 7
  Príjmy podľa ESA 95   22   
  Výdavky podľa ESA 95   15   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  9
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
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   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -2
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    9
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  7
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     0

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -7

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    10

   ·  Obeživo a vklady   9
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   1
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -3
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   -3
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   0
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   0
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.18. RTVS, s. r. o.    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  0 82 82
  z toho: ·    100 daňové príjmy    0 0
   ·    200 nedaňové príjmy  0 0 0
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   0 0
              220 administratívne a iné poplatky   0 0
              230 kapitálové príjmy   0 0
              240 úroky   0 0
              290 iné nedaňové príjmy   0 0
   ·    300 granty a transfery    82 82
          

2 Výdavky spolu  0 98 98
  z toho: ·    600 bežné výdavky 0 98 98
              610, 620 mzdy a poistné   8 8
              630 tovary a služby   90 90
              640 bežné transfery   0 0
              650 úroky   0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 0 0 0
              710 obstarávanie kapitálových aktív   0 0
              720 kapitálové transfery   0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 0 -16 -16
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -26 -26
   ·    pohľadávky   9   
   ·    záväzky   -35   
          

5  ostatné úpravy    20   
   .    neprevedený výber koncesionárskych poplatkov   20   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 0 -22 -22
  Príjmy podľa ESA 95   111   
  Výdavky podľa ESA 95   133   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  20
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   16
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    16
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   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: prijaté vklady do ZI (456)   16
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -26
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    20
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  -22
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     0

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   22

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    29

   ·  Obeživo a vklady   20
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   9
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -51
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   -51
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   0
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   0
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.19. Vyššie územné celky    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  28 605 29 991 1 386
  z toho: ·    100 daňové príjmy 15 573 15 315 -258
   ·    200 nedaňové príjmy  1 580 2 860 1 280
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0 197 197
              220 administratívne a iné poplatky 1 300 1 394 94
              230 kapitálové príjmy 165 1 014 849
              240, 250 úroky 105 99 -6
              290 iné nedaňové príjmy 10 156 146
   ·    300 granty a transfery  11 452 11 816 364
          

2 Výdavky spolu  31 289 33 393 2104
  z toho: ·    600 bežné výdavky 25 601 27 482 1 881
              610, 620 mzdy a poistné 10 218 9 835 -383
              630 tovary a služby 6 374 6 871 497
              640 bežné transfery 8 869 10 574 1 705
              650 úroky 140 202 62
   ·    700 kapitálové výdavky 5 688 5 911 223
              710 obstarávanie kapitálových aktív 4 888 4 119 -769
              720 kapitálové transfery 800 1 792 992
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) -2 684 -3 402 -718
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 1 550 1 550
   ·    pohľadávky   329   
   ·    záväzky    239   
   ·    časové rozlíšenie daní   982   
          

5  ostatné úpravy  0 180 180
   .    preklasifikovanie výdavku na splátku invest. úveru   180   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) -2 684 -1 672 1 012
  Príjmy podľa ESA 95   31 302   
  Výdavky podľa ESA 95   32 974   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  -205
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    1

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   1
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    27
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   20
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  7

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   3 316
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    3 694
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   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   3 694
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    378
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  378
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    1 550
        

14  ostatné úpravy (=5)   180
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    -231
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  -1 791
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     -119

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   1 672

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    1 106

   ·  Obeživo a vklady   -231
   ·  Pôžičky   19
          nárast (+)   20
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    1
   ·  Akcie a ostatné podiely   7
          nárast (+): nákup akcií (814)   7
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   1 311
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    239
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   239
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -12
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   119
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   -131
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     3 005
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2.2.20. Príspevkové organizácie VÚC zaradené do sektora   
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  8 347 8 894 547
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  1 930 1 292 -638
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 355 175 -180
              220 administratívne a iné poplatky 1 215 1 053 -162
              230 kapitálové príjmy 10 3 -7
              240 úroky 0 8 8
              290 iné nedaňové príjmy 350 53 -297
   ·    300 granty a transfery  6 417 7 602 1 185
          

2 Výdavky spolu  8 107 8 913 806
  z toho: ·    600 bežné výdavky 7 627 8 082 455
              610, 620 mzdy a poistné 4 883 5 098 215
              630 tovary a služby 2 724 2 914 190
              640 bežné transfery 20 70 50
              650 úroky 0 0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 480 831 351
              710 obstarávanie kapitálových aktív 480 831 351
              720 kapitálové transfery 0 0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 240 -19 -259
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -113 -113
   ·    pohľadávky   -39   
   ·    záväzky   -74   
          

5  ostatné úpravy    0   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 240 -132 -372
  Príjmy podľa ESA 95   8 855   
  Výdavky podľa ESA 95   8 987   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  13
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   -1
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
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12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    1
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  1
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -113
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    13
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  -99
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     33

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   132

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -26

   ·  Obeživo a vklady   13
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   -39
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -74
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   -74
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -43
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -33
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   -10
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     -11
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2.2.21. Obce    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  87 207 97 459 10 252
  z toho: ·   100 daňové príjmy 46 642 50 770 4 128
   ·    200 nedaňové príjmy  13 450 17 906 4 456
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 3 400 4 153 753
              220 administratívne a iné poplatky 3 700 4 532 832
              230 kapitálové príjmy 4 600 7 519 2 919
              240, 250 úroky 250 364 114
              290 iné nedaňové príjmy 1 500 1 338 -162
   ·    300 granty a transfery  27 115 28 783 1668
          

2 Výdavky spolu  87 207 95 776 8569
  z toho: ·    600 bežné výdavky 68 912 72 717 3 805
              610, 620 mzdy a poistné 34 178 34 060 -118
              630 tovary a služby 24 385 27 366 2 981
              640 bežné transfery 9 299 10 313 1 014
              650 úroky 1 050 978 -72
   ·    700 kapitálové výdavky 18 295 23 059 4 764
              710 obstarávanie kapitálových aktív 15 795 21 211 5 416
              720 kapitálové transfery 2 500 1 848 -652
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 0 1 683 1 683
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -1 559 -1 559
   ·    pohľadávky    -812   
   ·    záväzky    -747   
          

5  ostatné úpravy    0   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 0 124 124
  Príjmy podľa ESA 95   96 647   
  Výdavky podľa ESA 95   96 523   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  3 719
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    382

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 36
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   60
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 286
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    418
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   77
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  341
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   2 216
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    6 578

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 43
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   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   6 535
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    4 362
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 119
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  4 243
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -1 559
        

14  ostatné úpravy (=5)   0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    3 683
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  -56
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     -180

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -124

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    2 907

   ·  Obeživo a vklady   3 683
   ·  Cenné papiere okrem akcií   -36
   ·  Pôžičky   17
          nárast (+)   77
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    60
   ·  Akcie a ostatné podiely   55
          nárast (+): nákup akcií (814)   341
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  286
   ·  Ostatné finančné aktíva   -812
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    -1 261
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   -747
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  -514
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   367
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   180
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   187
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     1 889
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2.2.22. Príspevkové organizácie obcí zaradené do sektora   
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  4 110 3 904 -206
  z toho: ·    200 nedaňové príjmy  1 020 767 -253
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 305 168 -137
              220 administratívne a iné poplatky 565 563 -2
              230 kapitálové príjmy 5 1 -4
              240 úroky 145 1 -144
              290 iné nedaňové príjmy 0 34 34
   ·    300 granty a transfery  3 090 3 137 47
          

2 Výdavky spolu  4 048 3 907 -141
  z toho: ·    600 bežné výdavky 3 943 3 190 -753
              610, 620 mzdy a poistné 1 743 1 418 -325
              630 tovary a služby 2 185 1 757 -428
              640 bežné transfery 15 9 -6
              650 úroky 0 6 6
   ·    700 kapitálové výdavky 105 717 612
              710 obstarávanie kapitálových aktív 105 716 611
              720 kapitálové transfery 0 1 1
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 62 -3 -65
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  0 -22 -22
   ·    pohľadávky   -34   
   ·    záväzky   12   
          

5  ostatné úpravy    -3   
   ·    obstaranie kapitálových aktív prostr. lízingu   -3   
          

6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 62 -28 -90
  Príjmy podľa ESA 95   3 870   
  Výdavky podľa ESA 95   3 898   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  -15
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   -9
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
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   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    9
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  9
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    -22
        

14  ostatné úpravy (=5)   -3
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    -15
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  -31
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     -3

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   28

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -49

   ·  Obeživo a vklady   -15
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   -34
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    12
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   12
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   35
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   3
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   32
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     26
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2.2.23. Sociálna poisťovňa    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  148 177 159 594 11 417
  z toho: ·   100 daňové príjmy 130 659 141 818 11 159
   ·    200 nedaňové príjmy  418 676 258
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   8 8
              220 administratívne a iné poplatky 197 248 51
              230 kapitálové príjmy   1 1
              240 úroky 168 385 217
              290 iné nedaňové príjmy 53 34 -19
   ·    300 granty a transfery   17 100 17 100 0

  
            z toho: transfer zo ŠFA na vykrytie schodku v 

dôsledku zavedenia kap. piliera 17 100 17 100 0

          
2 Výdavky spolu  147 067 151 725 4 658

  z toho: ·    600 bežné výdavky 146 345 151 190 4 845
              610, 620 mzdy a poistné 2 168 2 309 141
              630 tovary a služby 1 760 1 667 -93
              640 bežné transfery 142 417 147 214 4 797
                     z toho: výdavky poistenia       
              650 úroky       
   ·    700 kapitálové výdavky 722 535 -187
              710 obstarávanie kapitálových aktív 722 535 -187
              720 kapitálové transfery 0 0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 1 110 7 869 6 759
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  126 969 843
  z toho: ·    vplyv akrualizácie poistného 126 -182   
   ·    pohľadávky (bez pohľadávok na poistnom)   144   
   ·    záväzky   1 007   
          

5  ostatné úpravy  -559 -70 489

  
 ·    výdavky nezachytené na výkaze o príjmoch a 

výdavkoch   -70   

          
6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 677 8 768 8 091

  Príjmy podľa ESA 95   159 556   
  Výdavky podľa ESA 95   150 788   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  7 800
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 0
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    1 006
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
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   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   1 006
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    969
        

14  ostatné úpravy    0
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch    6 794
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  8 769
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     1

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -8 768

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    7 762

   ·  Obeživo a vklady   6 794
   ·  Pôžičky   1 006
          nárast (+)   1 006
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   -38
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    1 007
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   1 007
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu     
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -1
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -1
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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2.2.24. Zdravotné poisťovne    
          v mil. Sk

  
Vybrané položky hospodárenia 

2008 
schválený 
rozpočet 

2008 
skutočnosť 

2008     
rozdiel 

1 Príjmy spolu  97 195 98 734 1 539
  z toho: ·   100 daňové príjmy 96 815 97 983 1 168
   ·    200 nedaňové príjmy  374 743 369
              210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 3 3 0
              220 administratívne a iné poplatky 106 298 192
              230 kapitálové príjmy 4 5 1
              240 úroky 111 234 123
              290 iné nedaňové príjmy 150 203 53
   ·    300 granty a transfery  6 8 2
          

2 Výdavky spolu  96 195 102 572 6 377
  z toho: ·    600 bežné výdavky 95 895 102 280 6 385
              610, 620 mzdy a poistné 2 099 1 721 -378
              630 tovary a služby 93 066 97 431 4 365
              640 bežné transfery 730 3 128 2 398
              650 úroky 0 0 0
   ·    700 kapitálové výdavky 300 292 -8
              710 obstarávanie kapitálových aktív 300 292 -8
              720 kapitálové transfery 0 0 0
          

3 Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) 1 000 -3 838 -4 838
          

4  zahrnutie položiek časového rozlíšenia  380 988 608
  z toho: ·       vplyv akrualizácie poistného 380 -503  
   ·       pohľadávky (bez pohľadávok na poistnom)   -64   
   ·       záväzky   1 555  
         

5  ostatné úpravy    4 146  
   ·       vylúčenie príjmov súkromných zdrav. poisťovní   -127  
   ·       vylúčenie výdavkov súkromných zdrav. poisťovní   4 242  
   ·       vylúčenie pohľadávok súkromných zdrav. poisťovní   1 129  
   ·       vylúčenie záväzkov súkromných zdrav. poisťovní   -36  

  
 ·        platba za správu verejného zdravotného poistenia  

         súkromným zdrav. poisťovniam   -1 062  

          
6 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4+5) 1 380 1 296 -84

  Príjmy podľa ESA 95   99 169   
  Výdavky podľa ESA 95   97 873   

  
Financovanie Čistých pôžičiek/výpožičiek     2008 

skutočnosť 
7 Čisté nadobudnutie finančných aktív na hotovostnej báze (9-8+15)  -783
8 príjmové finančné operácie (úbytok aktív)    21

   ·  Cenné papiere okrem akcií: príjmy z realizácie ost. finančného majetku (451) 21
   ·  Pôžičky: príjmy zo splátok úverov- istín (410, 420)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely:  príjmy z predaja majetkových účastí (430, 442, 452) 0
        

9 výdavkové finančné operácie (prírastok aktív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií   0
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   ·  Pôžičky: poskytnuté úvery (811, 812, 813, 817, 818)   0
   ·  Akcie a ostatné podiely: účasť na majetku-nákup akcií (814)  0
        

10 Čisté nadobudnutie finančných pasív na hotovostnej báze (11-12)   0
11 príjmové finančné operácie (prírastok pasív)    0

   ·  Cenné papiere okrem akcií: prijaté úvery zo ŠPP a dlhopisov (511, 512) 0
   ·  Pôžičky: prijaté bankové úvery a NFV (513, 514, 520)   0
        

12 výdavkové finančné operácie (úbytok pasív)    0
   ·  Cenné papiere okrem akcií: splácanie istín z ŠPP a dlhopisov (821001-003) 0
   ·  Pôžičky: splácanie istín úverov (821004-007, 822, 823, 824)  0
        

13 zahrnutie položiek časového rozlíšenia pre financovanie    988
        

14  ostatné úpravy (=5)   1 114
        

15 Zmena stavu na bankových účtoch (verejné prostriedky)   -762
            

16 Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) z finančného účtu (7-10+13+14)  1 319
17 Diskrepancia medzi  financovaním a schodkom (16-6)     23

  
Vplyv schodku na maastrichtský dlh     2008 

skutočnosť 
18 Čisté pôžičky (-) / Čisté výpožičky (+) (=-6)   -1 296

        
19 Čisté nadobudnutie finančných aktív na akruálnej báze (+)    -200

   ·  Obeživo a vklady   -762
   ·  Pôžičky   0
          nárast (+)   0
          pokles (-): príjmy zo splátok istín (410,420)    0
   ·  Akcie a ostatné podiely   0
          nárast (+): nákup akcií (814)   0
          pokles (-): príjmy z predaja majetkových účastí (430,440,450)  0
   ·  Ostatné finančné aktíva   562
        

20 Úpravy na maastrichtský dlh    1 519
   ·  Čistý nárast ostatných záväzkov (-)   1 519
   ·  Emisia nad (-)/pod (+) par   0
                  prijaté emisné ážio cash   0
                 emisný diskont   0
   ·  Rozdiel medzi úrokom akruovaným (-) a plateným (+)   0
   ·  Zhodnotenie (+)/znehodnotenie (-) dlhu v zahraničnej mene  0
   ·  Ostatné zmeny v objeme dlhu   0
        

21 Štatistické diskrepancie (22-18-19-20)   -23
   ·  Rozdiel medzi financovaním a schodkom (=-17)   -23
   ·  Ostatné štatistické diskrepancie (21+17)   0
        

22 Medziročná zmena  maastrichtského dlhu (+) nárast (-) pokles     0
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v mil. Sk

SKUTOČNOSŤ Štátny 
rozpočet

Štátne 
finančné 

aktíva

Štátne 
fondy FNM SPF

Slovenská 
konsoli-
dačná,     

a. s.

PO štátu
Verejné 
vysoké 
školy

Úrad pre 
dohľad nad 

ZS

Ústav 
pamäti 
národa

Slovenské 
národné 
stredisko 

pre ĽP

VÚC PO VÚC Obce PO obce Sociálna 
poisťovňa

Zdravotné 
poisťovne

Zložky 
nezahrn. v 
rozpočte 1)

Spolu 
nekonsoli-

dované

Konsoli-
dácia

Spolu 
konsoli-
dované

Hotovostné príjmy 342 003 632 10 595 17 163 501 446 8 544 17 411 505 49 18 29 991 8 894 97 459 3 904 159 594 98 734 40 685 837 128 116 683 720 445

daňové príjmy 271 850 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 15 315 0 50 770 0 141 818 97 983 6 414 584 186 0 584 186

nedaňové príjmy 26 527 11 8 260 17 163 501 446 1 804 3 026 51 0 0 2 860 1 292 17 906 767 676 743 27 740 109 773 763 109 010

granty a transfery 43 626 621 2 299 0 0 0 6 740 14 385 454 49 18 11 816 7 602 28 783 3 137 17 100 8 6 531 143 169 115 920 27 249

Hotovostné výdavky 363 217 17 108 3 530 17 076 487 235 8 433 17 550 505 47 21 33 393 8 913 95 776 3 907 151 725 102 572 41 069 865 564 116 683 748 881

bežné výdavky 314 793 17 108 1 172 17 073 471 222 7 646 15 579 395 47 21 27 482 8 082 72 717 3 190 151 190 102 280 38 058 777 526 103 679 673 847

kapitálové výdavky 48 424 0 2 358 3 16 13 787 1 971 110 0 0 5 911 831 23 059 717 535 292 3 011 88 038 13 004 75 034

Prebytok(+) / Schodok (-) -21 214 -16 476 7 065 87 14 211 111 -139 0 2 -3 -3 402 -19 1 683 -3 7 869 -3 838 -384 -28 436 0 -28 436

Časové rozlíšenie -3 615 0 -416 27 -103 29 142 557 -60 0 4 1 550 -113 -1 559 -22 969 988 -215 -1 837 0 -1 837

Ostatné úpravy -9 380 -308 0 -9 151 0 85 0 -4 0 0 0 180 0 0 -3 -70 4 146 293 -14 212 0 -14 212

Príjmy podľa ESA 341 119 632 10 253 12 962 398 537 8 521 17 558 514 49 18 31 302 8 855 96 647 3 870 159 556 99 169 20 801 812 761 116 683 696 078

daňové príjmy 267 893 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 16 297 0 50 770 0 141 636 97 480 6 434 580 546 0 580 546

nedaňové príjmy 26 203 11 7 918 12 871 398 537 1 781 3 173 60 0 0 3 189 1 253 17 094 733 820 1 681 27 574 105 296 763 104 533

granty a transfery 47 023 621 2 299 91 0 0 6 740 14 385 454 49 18 11 816 7 602 28 783 3 137 17 100 8 -13 207 126 919 115 920 10 999

Výdavky podľa ESA 375 328 17 416 3 604 21 999 487 212 8 268 17 144 574 47 17 32 974 8 987 96 523 3 898 150 788 97 873 21 107 857 246 116 683 740 563

bežné výdavky 319 109 17 108 1 246 17 046 471 199 7 481 15 169 464 47 17 27 243 8 156 73 464 3 178 150 253 97 674 25 916 764 241 103 679 660 562

kapitálové výdavky 56 219 308 2 358 4 953 16 13 787 1 975 110 0 0 5 731 831 23 059 720 535 199 -4 809 93 005 13 004 80 001

Čisté pôžičky (+) / čisté 
výpožičky (-) -34 209 -16 784 6 649 -9 037 -89 325 253 414 -60 2 1 -1 672 -132 124 -28 8 768 1 296 -306 -44 485 0 -44 485

1) Ide o mimorozpočtové účty, Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas, RTVS, s. r. o., Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a prostriedky z Európskej únie.

v mil. Sk

ROZPOČET Štátny 
rozpočet

Štátne 
finančné 

aktíva 

Štátne 
fondy FNM SPF

Slovenská 
konsoli-
dačná,     

a. s.

PO štátu
Verejné 
vysoké 
školy

Úrad pre 
dohľad nad 

ZS

Ústav 
pamäti 
národa

Slovenské 
národné 
stredisko 

pre ĽP

VÚC PO VÚC Obce PO obce Sociálna 
poisťovňa

Zdravotné 
poisťovne

Zložky 
nezahrn. v 
rozpočte 1)

Spolu 
nekonsoli-

dované

Konsoli-
dácia

Spolu 
konsoli-
dované

Hotovostné príjmy 348 252 19 527 8 549 18 826 575 271 6 512 15 491 457 49 18 28 605 8 347 87 207 4 110 148 177 97 195 0 792 168 126 832 665 336

daňové príjmy 270 976 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 573 0 46 642 0 130 659 96 815 0 560 690 0 560 690

nedaňové príjmy 22 327 0 6 365 18 826 575 271 1 280 1 320 16 0 0 1 580 1 930 13 450 1 020 418 374 0 69 752 0 69 752

granty a transfery 54 949 19 527 2 159 0 0 0 5 232 14 171 441 49 18 11 452 6 417 27 115 3 090 17 100 6 0 161 726 126 832 34 894

Hotovostné výdavky 380 233 35 800 3 276 20 230 590 240 6 537 15 435 486 49 18 31 289 8 107 87 207 4 048 147 067 96 195 0 836 807 126 832 709 975

bežné výdavky 340 425 35 800 1 990 20 213 562 232 5 633 14 197 400 47 18 25 601 7 627 68 912 3 943 146 345 95 895 0 767 840 117 952 649 888

kapitálové výdavky 39 808 0 1 286 17 28 8 904 1 238 86 2 0 5 688 480 18 295 105 722 300 0 68 967 8 880 60 087

Prebytok(+) / Schodok (-) -31 981 -16 273 5 273 -1 404 -15 31 -25 56 -29 0 0 -2 684 240 0 62 1 110 1 000 0 -44 639 0 -44 639

Časové rozlíšenie -1 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 380 0 -996 0 -996

Ostatné úpravy -1 381 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -559 0 0 -840 0 -840

Príjmy podľa ESA 351 107 19 527 8 549 18 826 575 271 6 512 15 491 457 49 18 28 605 8 347 87 207 4 110 148 303 97 575 0 795 529 126 832 668 697

daňové príjmy 273 396 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 573 0 46 642 0 130 785 97 195 0 563 616 0 563 616

nedaňové príjmy 22 327 0 6 365 18 826 575 271 1 280 1 320 16 0 0 1 580 1 930 13 450 1 020 418 374 0 69 752 0 69 752

granty a transfery 55 384 19 527 2 159 0 0 0 5 232 14 171 441 49 18 11 452 6 417 27 115 3 090 17 100 6 0 162 161 126 832 35 329

Výdavky podľa ESA 385 971 35 800 3 276 19 130 590 240 6 537 15 435 486 49 18 31 289 8 107 87 207 4 048 147 626 96 195 0 842 004 126 832 715 172

bežné výdavky 346 163 35 800 1 990 19 113 562 232 5 633 14 197 400 47 18 25 601 7 627 68 912 3 943 146 345 95 895 0 772 478 117 952 654 526

kapitálové výdavky 39 808 0 1 286 17 28 8 904 1 238 86 2 0 5 688 480 18 295 105 1 281 300 0 69 526 8 880 60 646

Čisté pôžičky (+) / čisté 
výpožičky (-) -34 864 -16 273 5 273 -304 -15 31 -25 56 -29 0 0 -2 684 240 0 62 677 1 380 0 -46 475 0 -46 475

1) Ide o mimorozpočtové účty, Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas, RTVS, s. r. o., Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a prostriedky z Európskej únie.

Porovnanie skutočného a rozpočtovaného hospodárenia zložiek verejnej správy podľa metodiky ESA 95 v roku 2008
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pokrač. v mil. Sk

ROZDIEL Štátny 
rozpočet

Štátne 
finančné 

aktíva

Štátne 
fondy FNM SPF

Slovenská 
konsoli-
dačná,     

a. s.

PO štátu
Verejné 
vysoké 
školy

Úrad pre 
dohľad nad 

ZS

Ústav 
pamäti 
národa

Slovenské 
národné 
stredisko 

pre ĽP

VÚC PO VÚC Obce PO obce Sociálna 
poisťovňa

Zdravotné 
poisťovne

Zložky 
nezahrn. v 
rozpočte 1)

Spolu 
nekonsoli-

dované

Konsoli-
dácia

Spolu 
konsoli-
dované

Hotovostné príjmy -6 249 -18 895 2 046 -1 663 -74 175 2 032 1 920 48 0 0 1 386 547 10 252 -206 11 417 1 539 40 685 44 960 -10 149 55 109

daňové príjmy 874 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 -258 0 4 128 0 11 159 1 168 6 414 23 496 0 23 496

nedaňové príjmy 4 200 11 1 895 -1 663 -74 175 524 1 706 35 0 0 1 280 -638 4 456 -253 258 369 27 740 40 021 763 39 258

granty a transfery -11 323 -18 906 140 0 0 0 1 508 214 13 0 0 364 1 185 1 668 47 0 2 6 531 -18 557 -10 912 -7 645

Hotovostné výdavky -17 016 -18 692 254 -3 154 -103 -5 1 896 2 115 19 -2 3 2 104 806 8 569 -141 4 658 6 377 41 069 28 757 -10 149 38 906

bežné výdavky -25 632 -18 692 -818 -3 140 -91 -10 2 013 1 382 -5 0 3 1 881 455 3 805 -753 4 845 6 385 38 058 9 686 -14 273 23 959

kapitálové výdavky 8 616 0 1 072 -14 -12 5 -117 733 24 -2 0 223 351 4 764 612 -187 -8 3 011 19 071 4 124 14 947

Prebytok(+) / Schodok (-) 10 767 -203 1 792 1 491 29 180 136 -195 29 2 -3 -718 -259 1 683 -65 6 759 -4 838 -384 16 203 0 16 203

Časové rozlíšenie -2 113 0 -416 27 -103 29 142 557 -60 0 4 1 550 -113 -1 559 -22 843 608 -215 -841 0 -841

Ostatné úpravy -7 999 -308 0 -10 251 0 85 0 -4 0 0 0 180 0 0 -3 489 4 146 293 -13 372 0 -13 372

Príjmy podľa ESA -9 988 -18 895 1 704 -5 864 -177 266 2 009 2 067 57 0 0 2 697 508 9 440 -240 11 253 1 594 20 801 17 232 -10 149 27 381

daňové príjmy -5 503 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 724 0 4 128 0 10 851 285 6 434 16 930 0 16 930

nedaňové príjmy 3 876 11 1 553 -5 955 -177 266 501 1 853 44 0 0 1 609 -677 3 644 -287 402 1 307 27 574 35 544 763 34 781

granty a transfery -8 361 -18 906 140 91 0 0 1 508 214 13 0 0 364 1 185 1 668 47 0 2 -13 207 -35 242 -10 912 -24 330

Výdavky podľa ESA -10 643 -18 384 328 2 869 -103 -28 1 731 1 709 88 -2 -1 1 685 880 9 316 -150 3 162 1 678 21 107 15 242 -10 149 25 391

bežné výdavky -27 054 -18 692 -744 -2 067 -91 -33 1 848 972 64 0 -1 1 642 529 4 552 -765 3 908 1 779 25 916 -8 237 -14 273 6 036

kapitálové výdavky 16 411 308 1 072 4 936 -12 5 -117 737 24 -2 0 43 351 4 764 615 -746 -101 -4 809 23 479 4 124 19 355

Čisté pôžičky (+) / čisté 
výpožičky (-) 655 -511 1 376 -8 733 -74 294 278 358 -31 2 1 1 012 -372 124 -90 8 091 -84 -306 1 990 0 1 990

1) Ide o mimorozpočtové účty, Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas, RTVS, s. r. o., Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a prostriedky z Európskej únie.

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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3. Prehľad aktív a pasív sektora verejnej správy 

 Vyhodnotenie stavu aktíva a pasív sektora verejnej správy vychádza z údajov 

účtovných závierok rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, 

obcí a vyšších územných celkov, ktoré boli zostavené k 31.12.2008 v zmysle zákona č. 

431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a z finančného výkazu o vybraných 

údajoch z aktív a pasív za ostatné subjekty verejnej správy zostavené v zmysle opatrenia 

Ministerstva financií k finančnému výkazníctvu subjektov verejnej správy.4  

Účtovné výkazy tvoriace súčasť účtovnej závierky sú usporiadané tak, aby sa už na základe 

ich formálnej úpravy dali použiť ako zdroj informácií pre finančnú analýzu organizácie. 

Účtovné výkazy sú sústavou základných ukazovateľov ako aktíva, pasíva, resp. majetok 

a zdroje financovania, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia. Ide o absolútne ukazovatele 

v hodnotovom vyjadrení.  

Ukazovatele účtovnej závierky možno podľa ich vypovedacej schopnosti a významu 

rozdeliť do dvoch vzájomne podmienených skupín: 

• stavové ukazovatele - kvantifikujú stavy majetku a zdrojov financovania ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. k 31. decembru 2008 a sú vykázané 

v súvahe, 

• intervalové ukazovatele - predstavujú sumy nákladov a výnosov zistené od začiatku 

účtovného obdobia do jeho konca, t.j. za kalendárny rok 2008 a sú vykázané vo 

výkaze ziskov a strát. Intervalovým ukazovateľom je aj výsledok hospodárenia 

organizácie. 

Pri hodnotení majetkovej pozície jednotlivých subjektov verejnej správy v ďalších 

častiach štátneho záverečného účtu za rok 2008 sa vychádza predovšetkým z účtovného 

výkazu súvaha, a to : 

 z agregovaných súvah štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, 

 z agregovaných súvah obcí a vyšších územných celkov a ich rozpočtových 

a príspevkových organizácií, 

 z agregovaných súvah štátnych fondov, 

 

                                                 
4 Výkaz FIN 2-04 podľa Opatrenia MF SR z 8. novembra 2007 č. 20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje 
usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov 
potrebných  na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. 
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a za ostatné subjekty verejnej správy sa vychádza z finančného výkazu vybraných aktív 

a pasív zostaveného k 31.12.2008., a to: 

 z agregovaného výkazu za zdravotné poisťovne, 

 z agregovaného výkazu za verejné vysoké školy, 

 z finančného výkazu Sociálnej poisťovne, 

 z finančného výkazu Fondu národného majetku SR, 

 z finančného výkazu Slovenského pozemkového fondu, 

 z finančného výkazu Slovenskej konsolidačnej, a.s., 

 z finančného výkazu Ústavu pamäti národa, 

 z finančného výkazu Slovenského národného strediska pre ľudské práva, 

 z finančného výkazu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 

 z finančného výkazu Slovenskej televízie, 

 z finančného výkazu Slovenského rozhlasu. 

 z finančného výkazu Úradu pre dohľad nad výkonom auditu5, 

 z finančného výkazu RTVS5, s r.o. 

Majetková pozícia subjektov verejnej správy je v ďalšom texte hodnotená 

prostredníctvom stavových ukazovateľov. Intervalové ukazovatele nachádzajúce sa vo výkaze 

ziskov a strát sú hodnotené za organizácie ústrednej správy v druhej časti záverečného účtu 

a za organizácie územnej samosprávy v tretej časti záverečného účtu.     

Analýza štruktúry majetku sa zameriava predovšetkým na určenie podielu jednotlivých 

druhov majetku na jeho celkovom objeme a na porovnanie štruktúry majetku za vykazované 

obdobie (rok 2008) a za bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2007). Pod jednotlivými 

druhmi majetku sa rozumie neobežný  majetok a obežný majetok. Neobežný majetok sa 

posudzuje v členení na dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý 

finančný majetok. Pri obežnom majetku sa budú vyhodnocovať najmä pohľadávky, finančný 

majetok a návratné finančné výpomoci. V rámci analýzy dlhodobého odpisovaného majetku 

má významnú vypovedaciu schopnosť výpočet koeficienta opotrebenia, t.j. pomeru súčtu 

oprávok k dlhodobému majetku a súčtu obstarávacích cien odpisovaného dlhodobého 

majetku. Koeficient opotrebenia udáva v percentách stupeň opotrebenia dlhodobého majetku, 

ktorý je dôležitou informáciou pri rozhodovaní sa o nových investíciách.  

                                                 
5 Organizácie Úrad pre dohľad nad výkonom a RTVS, s r.o. boli zaradené do sektora verejnej správy 
v hodnotiacom roku 2008 
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Analýzou príslušných ukazovateľov účtovných a finančných výkazov (zhodnotenia 

majetkovej pozície subjektov verejnej správy) poskytne štátny záverečný účet nielen 

informácie o uplynulom rozpočtovom roku, ale aj informácie využiteľné pri tvorbe rozpočtov 

na nasledujúce roky, teda informácie pre efektívny manažment verejných financií. 

V nasledujúcom texte prezentované porovnanie stavu majetku v netto hodnote a pasív 

za vykazované obdobie so stavom na konci roka 2008 vychádza z hodnôt, ktoré sú vyčíslené 

ako agregácia údajov získaných z účtovných výkazov a finančných výkazov.  

Celkový majetok verejnej správy (neobežný aj obežný) v roku 2008  sa zvýšil oproti 

roku 2007 o 70 963 mil. Sk, z toho  

 dlhodobý nehmotný majetok sa zvýšil o 1 673 mil. Sk, 

 dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 38 870 mil. Sk, 

 dlhodobý finančný majetok sa zvýšil o 21 089 mil. Sk, 

 pohľadávky sa znížili o 22 658 mil. Sk,  

 krátkodobý finančný majetok spolu s návratnými finančnými výpomocami sa zvýšil 

o 25 388 mil. Sk 

Prehľad majetku verejnej správy k 31.12.2007 a k 31.12.2008 v netto účtovných hodnotách ( v mil. Sk) 
       
  2007 2008 
  

verejná 
správa spolu

v tom: 
verejná 
správa 
spolu 

v tom: 

Druh majetku štátny 
rozpočet 

ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

štátny 
rozpočet 

ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

              
NEOBEŽNÝ  MAJETOK 750 716 270 360 480 356 812 348 291 187 521 161
    nehmotný 9 603 7 159 2 444 11 276 8 329 2 947
    hmotný 463 908 114 323 349 585 502 778 116 897 385 881
    finančný 277 205 148 878 128 327 298 294 165 961 132 333
              
OBEŽNÝ MAJETOK 505 601 333 900 171 701 514 932 333 012 181 920
    zásoby 65 222 63 858 1 364 60 442 58 407 2 035
    pohľadávky 203 325 151 034 52 291 180 667 130 400 50 267
    finančný majetok 233 608 118 998 114 610 258 996 133 177 125 819
    účty časového rozlíšenia 3 466 10 3 456 14 827 11 028 3 799
            
MAJETOK SPOLU 1 256 317 604 260 652 057 1 327 280 624 199 703 081
Zdroj: MF SR 
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3.1. Reálna hodnota vybraných majetkových položiek 

 Predpokladané riziká a straty týkajúce sa majetku a záväzkov, ktoré sú známe ku dňu 

zostavenia účtovných a finančných výkazov, zohľadňujú subjekty verejnej správy ako 

účtovné jednotky, v zmysle zákona o účtovníctve a ostatných predpisov upravujúcich postupy 

účtovania. Tieto predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty sa vyjadrujú prostredníctvom  

 rezerv, 

 opravných položiek, 

 odpisov. 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Opravné 

položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku, pričom ak zanikne riziko, 

opravné položky sa zrušia. Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku.  

V zmysle § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem 

pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje 

nepriamo prostredníctvom  účtovných odpisov. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje 

s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.  

Významný vplyv na vyjadrenie reálnej hodnoty majetku verejnej správy za rok 2008 

malo zavedenie nových postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, ktoré tvoria najpočetnejšiu skupinu 

organizácii verejnej správy. Účtovné jednotky ústrednej správy a územnej samosprávy od 

1.1.2008 účtujú o rezervách a opravných položkách nielen v rámci podnikateľskej činnosti, 

(ako tomu bolo v roku 2007), ale aj v rámci svojej hlavnej činnosti. Vzhľadom na to, je 

ocenenie majetku k 31.12.2008 ovplyvnené vyššou tvorbou opravných položiek v porovnaní s 

rokom 2007.  

Získané údaje z účtovných výkazov za ústrednú správu a územnú samosprávu 

zostavené v novej metodike účtovania teda poskytujú presnejšie údaje pre vyčíslenie 

,,reálnej,, hodnoty majetku verejnej správy a predstavujú kvalitatívny posun v tvorbe 

informácií pre riadenie verejných financií. Údaje za ostatné subjekty verejnej správy pre 

potreby vyjadrenia ,,reálnej,, hodnoty majetku sú čerpané z predložených finančných výkazov 

o vybraných aktívach a pasívach, ktorých predmetom sú aj opravné položky a rezervy. 
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3.2. Vyčíslenie „reálnej hodnoty“ vybraných majetkových položiek 

V tejto časti je vyčíslené precenenie vybraných majetkových položiek v členení na 

hodnoty vykázané v súvahách a finančných výkazoch jednotlivých subjektov verejnej správy 

a na hodnoty získané z precenenia týchto položiek, ktoré bolo vykonané mimo účtovníctva 

z informácií získaných od príslušných správcov týchto majetkových položiek. To umožnilo 

vyčísliť vybrané majetkové položky jednotlivých zložiek verejnej správy v reálnej hodnote. 

 Predmetom analýzy a vyčíslenia reálnej hodnoty majetku subjektov verejnej správy za 

rok 2008 boli vybrané objemovo významné majetkové položky finančných aktív, a to 

pohľadávky vrátane návratných finančných výpomocí, dlhodobý a krátkodobý finančný 

majetok. Vyčíslenie reálnej hodnoty majetku vychádzalo z brutto hodnôt vykázaných  

v súvahách a finančných výkazoch jednotlivých zložiek verejnej správy. Precenenie hodnoty 

týchto vybraných položiek majetku sa týkalo najmä štátnych rozpočtových organizácií, 

rozpočtových organizácií územnej samosprávy, Sociálnej poisťovne, a zdravotných 

poisťovní. Ide o tie zložky verejnej správy, ktoré vykazujú najvyššie hodnoty týchto 

vybraných majetkových položiek. 

Odhadované zníženie hodnoty majetku verejnej správy za rok 2008 ovplyvnilo 

niekoľko faktorov: 

      precenenie majetkových podielov štátnych rozpočtových organizácií v tých 

spoločnostiach, ktoré sú v procese konkurzov a likvidácie, a z toho vyplývajúci pokles reálnej 

hodnoty finančného majetku, 

      pokles reálnej hodnoty zahraničných a domácich pohľadávok a návratných finančných 

výpomocí z dôvodu ich nevymožiteľnosti.  

Vyčíslená reálna hodnota majetku verejnej správy zohľadňuje i korekcie, t.j. oprávky 

k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, opravné položky k finančnému majetku 

a opravné položky k pohľadávkam. 

K 31.12.2008 predstavovala reálna hodnota celkového majetku verejnej správy  

1 306 233 mil. Sk. V porovnaní s  brutto hodnotou je reálna hodnota nižšia o 448 561 mil. Sk  

Na tomto znížení sa podieľajú štátne rozpočtové organizácie vo výške 202 869 mil. Sk 

a ostatné subjekty verejnej správy vo výške 245 692 mil. Sk. 

V porovnaní s netto hodnotou majetku verejnej správy z účtovníctva je reálna hodnota 

majetku verejnej správy nižšia o 21 047 mil. Sk. Pritom odhadnutá reálna hodnota majetku 

štátnych rozpočtových organizácií je oproti netto hodnote nižšia o 10 569 mil. Sk z dôvodu 
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prehodnotenia návratnosti pohľadávok a finančných výpomocí a zníženia ich hodnoty o 8 809 

mil. Sk a zníženia hodnoty dlhodobého finančného majetku o 1 760 mil. Sk. Odhadnutá 

reálna hodnota majetku ostatných zložiek verejnej správy je v porovnaní s netto hodnotou 

majetku z účtovníctva nižšia o 10 478 mil. Sk z dôvodu prehodnotenia vymožiteľnosti 

pohľadávok z privatizácie a krátkodobého finančného majetku vo FNM SR. 
 
Prehľad majetku verejnej správy k 31.12.2008 v reálnych hodnotách (v mil. Sk)    

Druh majetku 

 brutto hodnota zníženie hodnoty reálna hodnota 

verejná 
správa 
spolu 

v tom: 
verejná 
správa 
spolu 

v tom: 

Verejná 
správa spolu 

v tom: 

štátny 
rozpočet 

ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

štátny 
rozpočet 

Ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

štátny 
rozpočet 

ostatné 
zložky 

verejnej 
správy 

                        
NEOBEŽNÝ  
MAJETOK 1 193 338 466 961 726 377 382 750 177 534 205 216 810 588 289 427 521 161
    nehmotný  25 205 18 022 7 183 13 929 9 693 4 236 11 276 8 239 2 947
    hmotný   869 130 282 814  586 316 366 352 165 917 200 435 502 778 116 897 385 881
    finančný   299 003 166 125 132 878 2 469 1 924 545 296 534 164 201 132 333
                      
OBEŽNÝ 
MAJETOK  561 456 349 538 211 918 65 811 25 335 40 476 495 645 324 203 171 442
    zásoby   63 444 61 399 2 045 3 001 2 992 9 60 442 58 407 2 035
    pohľadávky  224 178 143 934 80 244 54 267 18 777 35 490 169 911 125 157 44 754
    finančný majetok  259 007 133 177 125 830 8 543 3 566 4 977 250 465 129 611 120 854
    účty časového rozlíšenia 14 827 11028 3 799 0 0 0 14 827 11 08 3 799
                        
MAJETOK SPOLU   1 754 794 816 499 938 295 448 561 202 869 245 692 1 306 233 613 630 692 603

Zdroj: MF SR 

Podrobnejšie informácie o vyčíslení reálnej hodnoty majetku jednotlivých zložiek 

verejnej správy sú uvedené v druhej a tretej časti materiálu.  

Najvýznamnejšou zložkou verejnej správy z hľadiska hodnoty majetku sú štátne 

rozpočtové organizácie, ktorých podiel na brutto hodnote majetku celej verejnej správy 

predstavuje 46,5 %. V rámci precenenia na ,,reálnu,, hodnotu došlo k zníženiu dlhodobého 

finančného majetku v podobe majetkových účastí štátu v spoločnostiach, ktoré sú v konkurze 

a pohľadávok z poskytnutých návratných finančných výpomocí zo štátneho rozpočtu. Stručný 

prehľad o tomto majetku v brutto hodnote a po precenení v reálnej hodnote poskytuje 

nasledujúca tabuľka. 
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Precenenie aktív štátneho rozpočtu k 31. 12. 2008 (v mil. Sk)   
        

  

Účtovný stav k 
31.12.2008 brutto 

zníženie 
hodnoty spolu 

v tom: 
reálna 

hodnota k 
31.12.2008 

zohľadnené v 
účtovníctve  

nezohľadnené v 
účtovníctve 

               
NEOBEŽNÝ  MAJETOK 466 961 177 534 175 774 1 760 289 427
    nehmotný   18 022 9 693 9 693 0 8 330
    hmotný    282 814 165 917 165 917 0 116 896
    finančný    166 125 1 924 164 1 760 164 201
               
OBEŽNÝ MAJETOK   349 538 25 335 16 526 8 809 324 203
    zásoby    61 399 2 992 2 992 0 58 407
    pohľadávky   143 934 18 777 13 534 5 243 125 157
    finančný majetok   133 177 3 566 0 3 566 129 611
    účty časového rozlíšenia 11 028 0 0   11 028
               
SPOLU 816 499 202 869 192 300 10 569 613 630

Zdroj:  MF SR                         
 

Ostatné zložky verejnej správy (bez štátnych rozpočtových organizácií) vykázali 

v predložených finančných výkazoch k 31.12.2008 celkový majetok v brutto hodnote 938 295 

mil. Sk, čo predstavuje 53,5 % majetku celej verejnej správy, ale jeho reálna hodnota je 

odhadnutá na 692 604 mil. Sk. Podrobnejší prehľad o týchto hodnotách poskytuje nasledujúca 

tabuľka. Pretože predmetom zreálnenia účtovného precenenia majetku neboli majetkovo 

významné zložky verejnej správy – obce a vyššie územné celky, je možné predpokladať, že 

v skutočnosti je uvedená reálna hodnota majetku ešte nižšia. 
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Precenenie aktív ostatných zložiek verejnej správy k 31.12.2008 ( v mil. Sk)  
      
    v tom:  
  účtovný stav zníženie zohľadnené  reálna 
               Druh majetku k 31.12.2008 hodnoty v nezohľadnené hodnota k 
  brutto spolu účtovníctve v účtovníctve 31.12.2008 
NEOBEŽNÝ MAJETOK 726 377 205 216 205 216 0 521 161
            
z toho           
      Dlhodobý finančný majetok 132 878 545 545 0 132 333
              Sociálna poisťovňa 0 0 0 0 0
              zdravotné poisťovne 351 9 9 0 342
              FNM SR 45 603 0 0 0 45 603
              ostatné zložky 86 924 536 536 0 86 388
            
OBEŽNÝ MAJETOK 211 918 40 476 29 998 10 478 171 442
            
z toho           
       Pohľadávky 80 244 35 490 29 976 5 513 44 754
              Sociálna poisťovňa 24 014 15 374 15 374 0 8 640
              zdravotné poisťovne 20 659 5 043 5 043 0 15 616
              FNM SR 5 719 5 513 0 5 513 206
              ostatné zložky 29 852 9 559 9 559 0 20 192
            
KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 125 831 4 977 12 4 965 120 854
            
              Sociálna poisťovňa 24 139 0 0 0 24 139
              zdravotné poisťovne 5 486 0 0 0 5 486
              FNM SR 33 202 4 965 0 4 965 28 237
              ostatné zložky 63 004 12 12 0 62 992
            
MAJETOK SPOLU 938 295 245 692 235 214 10 478 692 603

        Zdroj: MF SR      

 

Uvedený odhad zníženia reálnej hodnoty nad rámec zohľadnených korekcií 

v účtovníctve vo výške 10 478 mil. Sk znamenalo prehodnotenie pohľadávok vo Fonde 

národného majetku vo výške 5 513 mil. Sk a takisto krátkodobého finančného majetku vo 

výške 4 965 mil. Sk.  

Pri vyčíslení reálnej hodnoty je potrebné upozorniť, že v hodnotení  niektorých 

položiek majetku (hlavne dlhodobé finančné investície) nebola zohľadnená reálna hodnota 

vyššia ako účtovná. Dôvodom je jednak uplatnenie princípu opatrnosti, ale najmä 

obmedzené objektívne informácie vzhľadom na relatívne nízku obchodovateľnosť cenných 

papierov na burze. 
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4. Prehľad o stave a vývoji dlhu verejnej správy 

4.1. Vývoj a štruktúra maastrichtského dlhu6 v roku 2008  

 K 31.12.2008 dosiahol maastrichtský dlh verejnej správy hodnotu 560 731 mil. Sk, 

čo predstavuje 27,6 % hrubého domáceho produktu (pri predpokladanom HDP 

2 028 415 mil. Sk). Napriek medziročnému zvýšeniu konsolidovaného dlhu o 16 880 mil. Sk, 

jeho pomer k HDP oproti roku 2007 (29,4 %) poklesol o 1,7 p. b..  Zníženie tohto pomeru 

oproti roku 2007 bolo dosiahnuté vďaka rýchlejšiemu rastu HDP (o 9,5 %) v porovnaní 

s rastom dlhu (o 3,1 %).  

Vývoj maastrichtského dlhu v roku 2008 negatívne ovplyvnili najmä tieto skutočnosti: 

 schodok štátneho rozpočtu na hotovostnej báze a ďalšie požiadavky na cudzie 

zdroje vyplývajúce z riadenia dlhu a likvidity v priebehu uplynulého roka, 

ktoré vyvolali potrebu  

- emitovať štátne pokladničné poukážky v menovitej hodnote  22 323 mil. Sk, 

- emitovať štátne dlhopisy v menovitej hodnote 52 703 mil. Sk, 

- prijať úvery v hodnote 2 546 mil. Sk, 

 zvýšenie vkladov na účtoch dobrovoľných klientov o 13 mil. Sk, 

 prevzatie rizikových záruk poskytnutých Fondom národného majetku SR vo výške 

4 575 mil. Sk, 

 zvýšenie konsolidovaného dlhu vyšších územných celkov o 2 860 mil. Sk, 

 zvýšenie konsolidovaného dlhu ostatných subjektov verejnej správy o 2 mil. Sk, 

 ostatné zmeny s negatívnym vplyvom na dlh vo výške 194 mil. Sk. 

Pozitívny vplyv na vývoj maastrichtského dlhu mali najmä tieto skutočnosti: 

 splátky záväzkov zo štátnych dlhopisov v menovitej hodnote 47 496 mil. Sk, 

 splátky úverov v štátnom dlhu v hodnote 5 260 mil. Sk, 

 vývoj kurzu slovenskej koruny, ktorý zabezpečil zníženie hodnoty štátneho dlhu 

o 14 510 mil. Sk, 

 zníženie konsolidovaného dlhu obcí o 1 070 mil. Sk. 

                                                 
6) Podľa metodiky Európskej komisie, ktorá jednotne vymedzuje verejný dlh pre hodnotenie jeho pomeru 
k hrubému domácemu produktu podľa maastrichtských kritérií, predstavuje maastrichtský dlh SR ku koncu 
roka 2008 nesplatenú konsolidovanú menovitú hodnotu dlhopisov a zmeniek, prijatých bankových úverov 
a investičných dodávateľských úverov, návratných finančných výpomocí, záväzkov z finančného lízingu 
a prevzatého dlhu z rizikových záruk poskytnutých v minulosti na bankové úvery. 
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Maastrichtský dlh bol k 31.12.2008 financovaný predovšetkým cennými papiermi  

v menovitej hodnote 500 995 mil. Sk. Z toho podstatnú časť tvorili dlhopisy v menovitej 

hodnote 478 671 mil. Sk s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, zvyšok tvorili štátne 

pokladničné poukážky vydané v roku 2008 v menovitej hodnote 22 323 mil. Sk. Bankové 

úvery a ostatné dlhové nástroje dosiahli hodnotu 59 736 mil. Sk, z čoho 8 024 mil. Sk bolo 

krátkodobých. Z hľadiska meny bol maastrichtský dlh v roku 2008 tvorený zo 75,6 % dlhom 

v slovenských korunách, 23,9 % dlhu bolo v eurách a len 0,5 % dlhu pripadlo na iné meny 

(japonské jeny, doláre). 

Štruktúru maastrichtského dlhu podľa jednotlivých subjektov verejnej správy 

poskytuje nasledujúci prehľad: 

Maastrichtský dlh v rokoch 2007 a 2008   v mil. Sk 

Subjekty verejnej správy k 
31.12.2007 

k 
31.12.2008 Zmena 

a 1 2 3=(2 - 1) 
Ústredné rozpočtové organizácie1) 522 243 532 756 10 513
Štátne fondy 0 0 0
Fond národného majetku SR 3 572 8 147 4 575
Slovenský pozemkový fond 0 0 0
Slovenská konsolidačná, a.s. 0 0 0
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 0 0 0
Ústav pamäti národa 0 0 0
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 0 0 0
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 0 0 0
Verejné vysoké školy 13 16 3
Slovenská televízia 0 0 0
Slovenský rozhlas 13 6 -7
Rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o. 0 0 0
Príspevkové organizácie štátne (50%) 9 25 16
Vyššie územné celky 6 334 9 339 3 005
Príspevkové organizácie VÚC (50%) 15 4 -11
Obce 25  135 27 024 1 889
Príspevkové organizácie obcí (50%) 11 37 26
Zdravotné poisťovne 0 0 0
Sociálna poisťovňa 0 0 0
Verejná správa spolu - nekonsolidované 557 345 577 354 20 009
konsolidácia2) -13 494 -16 623 -3 129
Verejná správa spolu - konsolidované 543 851 560 731 16 880
Hrubý domáci produkt v b. c.3) 1 852 781 2 028 415 175 634
% maastrichtského dlhu z HDP 29,35 27,64 -1,71
1)Bez záväzkov ARDAL-u voči Štátnej pokladnici a derivátov (SWAP) 151 734 153 442 1 708
2) Konsolidácia predstavuje nesplatené návratné finančné výpomoci poskytnuté zo štátnych finančných aktív 
mestu Košice (358 mil. Sk), mestu Žilina (1 356 mil. Sk), Bratislavskému samosprávnemu kraju (145 mil. Sk), 
od Ministerstva hospodárstva SR Agentúre pre cestovný ruch Banská Bystrica (25 mil. Sk) 
a pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania obciam (14 739 mil. Sk). Oproti roku 2007 sa konsolidácia zvýšila 
o 3 129 mil. Sk najmä v dôsledku poskytnutia ďalších úverov obciam na bytovú výstavbu. 
3) HDP v roku 2008 predstavuje odhad Štatistického úradu SR. 

Zdroj: Súvahy jednotlivých subjektov verejnej správy za roky 2007 a 2008, 
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Výkazy FinFAP 5-04 a 6-01 jednotlivých subjektov verejnej správy za roky 2007 a 2008, 
Evidencia štátnych dlhopisov a úverov v menovitej hodnote vedená Agentúrou pre riadenie dlhu 
a likvidity za roky 2007 a 2008, 
Evidencia prevzatého dlhu z rizikových štátnych záruk vedená Ministerstvom financií SR za roky 2007 
a 2008. 
 
 

4.1.1. Dlh ústredných rozpočtových organizácií 
 

 Maastrichtský dlh je z 92 % tvorený dlhom, ktorého nositeľom sú ústredné 

rozpočtové organizácie, a ktorý je v správe Ministerstva financií SR, vo výške 

532 756 mil. Sk. Z tejto sumy predstavujú záväzky z cenných papierov 500 502 mil. Sk, 

prijaté úvery 31 244 mil. Sk, zostávajúcich 1 010 mil. Sk predstavujú vklady dobrovoľných 

klientov v Štátnej pokladnici SR.  

Štruktúra dlhu ústredných rozpočtových organizácií v rokoch 2007 a 2008 v mil. Sk 

Dlhový nástroj 31.12.2007 31.12.2008 Zmena stavu 

Štátne pokladničné poukážky 0 22 323 22 323

Štátne dlhopisy 485 142 478 179 -6 963

Vklady v Štátnej pokladnici SR 997 1 010 13

Spolu dlh  522 243 532 756 10 513
Zdroj: Ministerstvo financií SR  
 

Dlh ústredných rozpočtových organizácií vyčíslený v metodike Európskej komisie sa odlišuje 

od tzv. štátneho dlhu, ktorý sa vyčísľuje vrátane záväzkov z časového rozlíšenia niektorých 

položiek pasív (napríklad akruálne úroky, emisné ážiá a disážiá, alikvotné úrokové výnosy) 

a ostatných korigujúcich položiek (záväzky z anonymných vkladov, záväzky z refinančného 

systému). Podrobný prehľad o stave štátneho dlhu, jeho vývoji a príjmoch a výdavkoch 

spojených s jeho obsluhou je v časti Výsledky hospodárenia štátneho rozpočtu SR v roku 

2008 v kapitole 2.4. 

4.1.2. Dlh ostatných subjektov verejnej správy 

Ostatné subjekty verejnej správy prispievajú do maastrichtského dlhu sumou 

27 975 mil. Sk, ktorá je už znížená o 16 623 mil. Sk z dôvodu konsolidácie, t.j. eliminácie 

dlhu vzniknutého pôžičkami medzi subjektami verejnej správy. Bez akýchkoľvek úverov 

a pôžičiek boli ku koncu roka 2008 štátne fondy, Slovenský pozemkový fond, Slovenská 

konsolidačná, a.s., Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské 
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práva, Slovenská televízia, Rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o., Sociálna poisťovňa 

a zdravotné poisťovne. 

Dlh Fondu národného majetku SR vzrástol oproti roku 2007 o 128,1 % 

na 8 147 mil. Sk. Príčinou bolo prevzatie rizikových záruk podľa § 30 zákona č. 92/1991 Zb. 

o prevode majetku štátu na iné osoby v hodnote 7 655 mil. Sk (nárast o 4 580 mil. Sk oproti 

stavu v roku 2007). Zvyšný dlh predstavuje zostatok neuhradených záväzkov 

voči obyvateľstvu, ktoré vznikli z emisie dlhopisov FNM v roku 1996 v hodnote 492 mil. Sk.  

Dlh verejných vysokých škôl oproti stavu v roku 2007 vykazuje mierny nárast. 

Tvoria ho dlhodobé bankové úvery v hodnote 11 mil. Sk a finančný lízing v sume 5 mil. Sk. 

Dlh Slovenského rozhlasu predstavuje úver vo výške 6 mil. Sk, ktorého hodnota 

oproti roku 2007 poklesla z dôvodu splácania.  

Vyššie územné celky vykázali dlh vo výške 9 339 mil. Sk, z čoho 145 mil. Sk tvorí 

návratná finančná výpomoc Bratislavskému samosprávnemu kraju zo štátnych finančných 

aktív, ktorá podlieha konsolidácii. Oproti stavu v roku 2007 vzrástol dlh VÚC o 3 005 mil. Sk 

(47,4 %). Nárast bol spôsobený zvýšením stavu bankových úverov o 71,0 % na hodnotu 

7 320 mil. Sk. Z toho Bratislavský samosprávny kraj prijal úvery vo výške 76 mil. Sk,  

Košický samosprávny kraj 852 mil. Sk, Banskobystrický samosprávny kraj 829 mil. Sk, 

Nitriansky samosprávny kraj 936 mil. Sk, Žilinský samosprávny kraj 581 mil. Sk, 

Trenčiansky samosprávny kraj 1 600 mil. Sk, Trnavský samosprávny kraj 1 228 mil. Sk 

a Prešovský samosprávny kraj 1 218 mil. Sk. Druhou zložkou dlhu sú investičné 

dodávateľské úvery na výstavbu ciest vo výške 1 874 mil. Sk, z ktorých 560 mil. Sk patrí 

Žilinskému samosprávnemu kraju, 507 mil. Sk Prešovskému samosprávnemu kraju 

a 807 mil. Sk Košickému samosprávnemu kraju. Z hľadiska splatnosti ide o dlhodobé úvery. 

Dlh VÚC bol zo 74,4 % tvorený dlhom v slovenských korunách a z 25,6 % v eurách. 

Dlh obcí dosiahol 27 024 mil. Sk a oproti stavu v roku 2007 sa zvýšil o 1 889 mil. Sk 

(o 7,5 %). Prakticky celý dlh obcí tvoria bankové úvery a iné pôžičky, pričom 14 739 mil. Sk 

poskytol Štátny fond rozvoja bývania a 1 714 mil. Sk štátny rozpočet (358 mil. Sk je 

nesplatený zostatok úveru mestu Košice, 1 356 mil. Sk mestu Žilina vo forme návratnej 

finančnej výpomoci v súvislosti s výstavbou automobilky KIA a podporou vlády SR 

pri budovaní infraštruktúry). Úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

a zo štátneho rozpočtu podliehajú konsolidácii. Väčšina dlhu obcí bola prijatá v slovenských 
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korunách (79,6 %), 20,2 % dlhu obce prijali v eurách a len 0,2 % pripadlo na ostatné meny. 

Z hľadiska splatnosti má dlh obcí prevažne dlhodobý charakter (76,9 %). 

Dlh príspevkových organizácií VÚC je tvorený v plnej výške finančným lízingom. 

Na dlhu príspevkových organizácií obcí sa z väčšej časti podieľa finančný lízing 

27 mil. Sk, zvyšok tvoria bankové úvery vo výške 10 mil. Sk. 

 Dlh príspevkových organizácií štátu tvorí návratná finančná výpomoc, poskytnutá 

Ministerstvom hospodárstva SR, vo výške 25 mil. Sk, ktorá sa v plnej výške konsoliduje 

a z toho dôvodu neovplyvňuje výšku konsolidovaného maastrichtského dlhu verejnej správy 

v roku 2008. 

4.2. Riadenie štátneho dlhu 
 

4.2.1. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity 

 Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len „ARDAL“) bola zriadená zákonom č. 

291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(ďalej len „zákon o Štátnej pokladnici“),  ktorý vymedzuje základný rámec jej činností, 

kompetencií a zodpovedností. Jej činnosť významne determinuje tiež zákon č. 386/2002 Z. z. 

o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej 

pokladnici v platnom znení (ďalej len „zákon o štátnom dlhu“). ARDAL je oprávnená na 

vykonávanie činností ako obchodník s cennými papiermi podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o 

cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o cenných papieroch). 

Z hľadiska právnej formy je ARDAL rozpočtovou organizáciou podľa zákona č. 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a v súlade s týmto zákonom je 

svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly 

Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“). 

4.2.2. Refinančný systém a riadenie likvidity 

 V zmysle zákona č. 291/2002 o Štátnej pokladnici je možné dočasne voľnými 

peňažnými prostriedkami kryť nesúlad medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu, 

financovať štátny dlh a zabezpečovať likviditu štátu. V súlade so zákonom o Štátnej 

pokladnici sú realizované finančné operácie prostredníctvom refinančného systému, ktorým 

sa zabezpečuje prevod otvorenej likviditnej a  úrokovej pozície Štátnej pokladnice na MF SR, 
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ktoré je osobitným klientom pre činnosti súvisiace so štátnym dlhom (,,klient Štátny dlh“). 

Prostredníctvom ARDAL MF SR zodpovedá za riadenie štátneho dlhu, likvidity a rizík, ako 

aj za efektívne zhodnocovanie dočasne voľných peňažných prostriedkov. ARDAL v roku 

2008 uskutočňovala hlavne krátkodobé depozitá s komerčnými bankami v mene MF SR 

v súlade s úverovými limitmi stanovenými MF SR na jednotlivé domáce a zahraničné 

komerčné banky.  

Za účelom zabezpečenia likvidity ARDAL v priebehu roka uskutočnila na účet MF SR 

depozitá v domácej mene (refinančné obchody) s komerčnými bankami s priemernou 

úrokovou sadzbou 3,85 % p.a., prijaté zdroje v domácej mene zo Štátnej pokladnice vrátane 

zdrojov určených na dôchodkovú reformu a ŠFA boli za priemernú úrokovú sadzbu 3,35 % 

p.a. Repo obchody s komerčnými bankami v domácej mene boli uskutočnené za priemernú 

úrokovú sadzbu 3,3 % p.a. (vážená hodnotou a splatnosťou).  

Za účelom zhodnocovania likvidity ARDAL v priebehu roka uzatvorila na účet MF SR 

medzibankové depozitá (uložená voľná likvidita) v domácej mene za priemernú úrokovú 

sadzbu 3,85 % p.a. (vážená hodnotou a splatnosťou).  

Zo Štátnej pokladnice bolo ku koncu roka prostredníctvom refinančného systému 

využitých 153 442,2 mil. Sk. Zároveň malo Ministerstvo financií SR k 31.12.2008 na 

medzibankovom trhu uložených 62 880,0 mil. Sk prevažne v dvojtýždňových depozitách.  

4.2.3. Stratégia riadenia štátneho dlhu 

Hlavná činnosť ARDAL bola aj v roku 2008 zameraná na zabezpečenie 

bezproblémového splácania záväzkov štátu s cieľom postupného naplnenia ukazovateľov 

stanovených v Stratégii riadenia štátneho dlhu na roky 2007 až 2010. Po zohľadnení 

existujúcich rizík súvisiacich so štruktúrou a parametrami štátneho dlhu a po zohľadnení 

výsledkov súčasného systému riadenia dlhu a likvidity, zámerom stratégie je aj naďalej 

zabezpečiť likviditu a prístup na trh pre financovanie potrieb štátu transparentným, 

obozretným a nákladovo úsporným spôsobom, za predpokladu udržania rizík obsiahnutých 

v dlhu na akceptovateľnej úrovni. 

V roku 2008 sa podarilo zabezpečiť dostatok zdrojov na refinancovanie dlhu a na 

zabezpečenie likvidity štátu a Štátnej pokladnice. Vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé 

podmienky na zahraničnom kapitálovom trhu sa nepodarilo vydať emisiu Slovenského 

Eurobondu v zahraničí, ktorá bola v súlade so schválenou stratégiou plánovaná v roku 2008. 

Celkové náklady portfólia dlhopisov sa podarilo udržať na približne rovnakej úrovni ako 

v roku 2007, aj keď za cenu mierneho zhoršenia niektorých ukazovateľov definovaných v 
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stratégii. Zhoršenie plnenia ukazovateľov neprinieslo významné zväčšenie finančných rizík 

portfólia štátneho dlhu. Pri strmej výnosovej krivke prekročenie limitu úrokového rizika do 1 

roka znamená úsporu výdavkov aktuálneho rozpočtu štátneho dlhu.  

MF SR dňa 5.12.2007 schválilo harmonogram aukcií štátnych cenných papierov na rok  

2008. Jednotlivé aukcie ŠD boli uskutočnené v súlade s týmto harmonogramom. K otvoreným 

líniám domácich dlhopisov pribudla v roku 2008 jedna nová emisia s lehotou splatnosti 3 

roky a nulovým kupónom. Celková nominálna hodnota emisie bola stanovená na 40 000,0 

mil. Sk. V roku 2008 bolo na domácom kapitálovom trhu celkovo otvorených  8 emisií 

štátnych dlhopisov. Pre porovnanie v roku 2002 bolo na trh uvedených 25 emisií a v roku 

2003 21 emisií štátnych dlhopisov. Počas celého roka 2008 bolo na domácom primárnom trhu 

uskutočnených 22 aukcií štátnych dlhopisov. V roku 2008 MF SR prostredníctvom ARDAL 

pokračovalo v štandardnej komunikácii s finančnými trhmi a investormi doma aj v zahraničí. 

V závere roka bol schválený a zverejnený záväzný harmonogram vydávania štátnych cenných 

papierov na rok 2009.  

Priemerná úroková sadzba (výnos do splatnosti) predaných dlhopisov (vážená 

menovitou hodnotou) dosiala v  roku 2008 úroveň  4,65 % p. a. (pre porovnanie v roku 2007 

4,16 % p.a.).  

K 31.12.2008 bola priemerná úroková sadzba portfólia nesplatených štátnych dlhopisov 

denominovaných v slovenských korunách (vážená hodnotou) 4,406 % p. a. V roku 2007 

priemerná úroková sadzba bola 4,355 % p.a. V prípade priemernej úrokovej sadzby štátnych 

dlhopisov denominovaných v EUR bola hodnota na rovnakej úrovni ako v roku 2007, a to 

4,804 % p. a. Priemerné úrokové náklady celého portfólia tak mierne vzrástli z hodnoty 4,464 

% p.a. z roku 2007 na 4,501 % p. a.  

Schválený rozpočet výdavkov klienta Štátny dlh na hotovostnom princípe na rok 2008 

bol 27 436,0 mil. Sk, rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka upravený na 26 685,9 

mil. Sk. Reálne k 31.12.2008 boli realizované výdavky v sume 26 659,4 mil. Sk. V roku 2008 

boli rozpočtované príjmy klienta Štátny dlh vo výške 6 741,3 mil. Sk. V skutočnosti príjmy 

klienta Štátny dlh k 31.12.2008 dosiahli hodnotu 6 767,3 mil. Sk. 

Rozpočtovými opatreniami bola v priebehu roku 2008 presunutá suma 750,0 mil. Sk z 

ušetrených finančných prostriedkov pre použitie v iných kapitolách štátneho rozpočtu.  

V roku 2008 sa uskutočnilo predčasné splatenie jedného vládneho úveru od domácej 

banky na žiadosť veriteľa v súlade s úverovou zmluvou. V prípade jedného domáceho úveru 

boli upravené úverové podmienky, čím spolu došlo k úspore súhrnne 11,0 mil. Sk.  
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Refinančné a úrokové riziko je riadené a vyhodnocované na základe stanovených 

limitov. Akceptovateľná úroveň uvedených rizík je stanovená v schválenej stratégii 

stanovením limitu kumulatívnej splatnosti a precenenia v jednom roku a limitu kumulatívnej 

splatnosti a precenenia  do 5-tich rokov. Uvedený systém dodržiavania, monitorovania 

a vyhodnocovania refinančného a úrokového rizika stanovením uvedených limitov je 

využívaný aj v iných krajinách eurozóny.  

V prípade refinančného rizika je strategickým zámerom dodržiavanie limitu 

kumulatívnej splatnosti v jednom roku na 22,5 % celkového dlhu a limitu kumulatívnej 

splatnosti na najbližších 5 rokov na 60 % celkového dlhu. 

K 31.12.2008 možno skonštatovať, že hodnoty kumulatívnej splatnosti v jednom roku 

a na najbližších 5 rokov sú dodržané. Kumulatívna splatnosť v jednom roku k 31.12.2008 je 

21,36 % (limit je 22,5 %) a kumulatívna splatnosť na najbližších 5 rokov je 57,86 %, pričom 

limit je 60 %. V prípade týchto ukazovateľov došlo k miernemu zlepšeniu oproti 3. štvrťroku 

2008. K ďalšiemu zlepšeniu týchto ukazovateľov by mohol výraznejšie napomôcť predaj 

štátnych dlhopisov s dlhšou lehotou splatnosti v prvej polovici roka 2009. Predaj dlhopisov 

však bude závisieť od situácie na európskom dlhopisovom trhu, ako aj od záujmu investorov 

investovať do dlhopisov s dlhšou lehotou splatnosti.    

V prípade rizika z precenenia portfólia štátneho dlhu je limit na precenenie v prvom 

roku stanovený na úrovni 25 % celkového dlhu a kumulatívne za 5 rokov na úrovni 65 % 

celkového dlhu. Pri precenení štátneho dlhu v prvom roku je stanovený limit celkového dlhu 

aj naďalej prekročený a v súčasnosti dosahuje tento ukazovateľ hodnotu 29,53 % 

(zaznamenané mierne zlepšenie oproti 30,67 % z 3. štvrťroku 2008). V prípade 

kumulatívneho precenenia za 5 rokov je limit dodržaný  a dosahuje hodnotu 59,91 %. 

Prekročenie limitu v prvom roku je čiastočne spôsobené presunom záujmu investorov 

investovať do inštrumentov s kratšími lehotami splatnosti a preferovaním ŠPP pred štátnymi 

dlhopismi.  

Dodržanie limitov týchto ukazovateľov pozitívne vplýva aj na vývoj priemernej 

splatnosti a durácie. Tieto veličiny sú, podľa schválenej Stratégie riadenia štátneho dlhu na 

roky 2007 až 2010 sledované až ako sekundárne. V porovnaní s predchádzajúcou stratégiou 

nedošlo k výraznejšiemu posunu týchto ukazovateľov (splatnosť 4 - 6 rokov a durácia 3,5 - 4 

roky). Rozloženie splatnosti na dlhšie obdobie a predĺženie durácie prináša elimináciu 

refinančného rizika dlhu SR a zníženie citlivosti na zmenu trhových úrokových sadzieb, čo 

umožní celkové zlepšenie podmienok krytia štátneho dlhu a stabilizáciu výdavkov. 




